
 
 

Klubber innen forbundet 

Styret 

 

Referat fra formannsmøte på Sørlandets Travpark 19. august 2013 

 

Til stede: Willy Salvesen (styret), Anne Utsogn (styret), Allan Bråtlund (Grimstad), Therese 

Nyhaven (Lillesand og Birkenes), Gaut Bjønnum (Øyestad og Fjære), Steven Thorkildsen 

(Lista), Torleif Fennefoss (Setesdal), Rune Upsahl (Mandal), Mardon Jørgensen 

(Kristiansand), Bente Espebu (Åmli), Rudolf Roland (Eiken), Kjell Løvdal (Risør og 

Tvedestrand) og John Arne Degnes (forbundssekretær). 

 

Arendal, Lyngdal og Gyland var ikke representert. 

 

Sak 1 Prosjekt banedrift 

Daglig leder ved Sørlandets Travpark AS, Kjetil Olsen, orienterte om modellene beskrevet i 

rapporten «Prosjekt banedrift» med addendum. Forslag til innstilling fra Sørlandets Travpark 

AS og Agder Travforbund var sendt ut på forhånd. Allan Bråtlund, Grimstad, påpekte at det 

var mye å sette seg inn i. Forsamlingen ga sin støtte til innstillingen. Kjetil Olsen presiserte at 

han er åpen for innspill, og at det bare er å ta kontakt. 

 

Sak 2 Lokalkjøringer 2014 

Det er mangel på hester, og flere påpekte at det blir tyngre og tyngre. Flere fortalte om 10-12 

meldte, og at man måtte ringe inn resten. Sammenslåing av kjøringer ble diskutert, med 

forskjellige meninger. Det var enighet om å ta diskusjonen videre ved oppsett av terminlisten 

for 2014. Det var også et ønske å sette terminlisten tidligere neste år. 

 

Som tiltak for å få flere meldte kom det forslag om å endre løpsreglementet slik at 

hester/ponnier kan starte to dager etter hverandre. Det ble også forslått å heve aldersgrensen 

for hester på lokalkjøringer. Per i dag kan de gå ett år mer enn i totoløp, dvs. ut 13-

årssesongen (varmblods) og ut 16-årssesongen (kaldblods). 

 

Galoppløp på lokalkjøringer er populært. Forbundet gir kun støtte til sulky-/montéløp for 

ponnier, og klubbene kan derfor gjerne ta startkontingent i ponnigalopp. 

 

Sak 3 Eventuelt 

Kjetil Olsen orienterte om ekstra premiepenger på Sørlandets Travpark i høst. 

 

Flere klubber sliter med mannskap til bomvaktene. Kjetil Olsen opplyste at en automatisk 

løsning styrt av plassjef er under vurdering, med en kostnad på 60-70 000 kr. 

 

 

John Arne Degnes 

Forbundssekretær/referent 


