
 
 

Klubber innen forbundet 

Styret 

 

Referat fra formannsmøte på Sørlandets Travpark 24. november 2013 

 

Til stede: Willy Salvesen (styret), Anne Utsogn (styret), Kjell Mikalsen (Lista/styret), Allan 

Bråtlund (Grimstad), Therese Nyhaven (Lillesand og Birkenes), Gaut Bjønnum (Øyestad og 

Fjære), Torleif Fennefoss (Setesdal), Mardon Jørgensen (Kristiansand), Alf Torfinn Skeie 

(Eiken), Alf Georg Braaten (Risør og Tvedestrand) og John Arne Degnes (forbundssekretær). 

 

Arendal, Gyland, Lyngdal og Mandal var ikke representert. 

 

Sak 1 V75-dugnad 

Daglig leder ved Sørlandets Travpark AS, Kjetil Olsen, viste til e-post sendt alle 

travlagsmedlemmer fra Richard Ekhaugen i DNT 22. november. Norsk Rikstoto sliter med 

omsetningen, særlig i V75, og travlagene ble oppfordret til å delta i en dugnad med salg av 

V75-spill hos kommisjonærer 20.-21. desember. Klubbene kan ta kontakt med DNT direkte 

hvis de ønsker å bidra. 

 

Kjetil Olsen orienterte om den sviktende spillomsetningen. Sørlandet kommer greit ut av den 

nåværende fordelingsmodellen, men en eventuell omlegging til ren provisjon vil være 

negativt for oss siden omsetningen i regionen er lav. Budsjettet for overføringer til banene 

reduseres med totalt ca. 40 millioner fra 2013 til 2014. 

 

Sak 2 Folkehesten 2014 

Kjetil Olsen ønsket innspill på hvordan andelene i Folkehesten kunne selges. Det kom innspill 

om å kontakte kjøpesentre for å stå på stand. Hver klubb diskuterer i sine styrer om de kan få 

til noe på dette. Andre forslag var å finne dyktige selgere som kunne få provisjon, og at 

ansatte på banen kunne selge ute i felten. 

 

Sak 3 Lokalkjøringer 2014 

Det blir utarbeidet en felles løpsinnbydelse, og vi gjør et forsøk på å ha den klar til jul. 

Sammenslåing av kjøringer ble diskutert. DNT har bedt om innspill på modell for løpsbidrag i 

2014, med svarfrist 1. desember, så det er ikke avklart om sammenslåinger vil gi økt bidrag. 

Grimstad og Øyestad og Fjære er innstilt på å kjøre en felles kjøring på Frivoll. Det er også 

aktuelt for Lista/Mandal. 

 

Foreløpig terminliste: 

Grimstad og omegn/Øyestad og Fjære på Frivoll skjærtorsdag 17. april 

Lista på Nesheim 2. påskedag, mandag 21. april 

Eiken på Nerstøl søndag 27. april eller onsdag 28. mai 

Setesdal på Senum torsdag 1. mai 

Kristiansand og omegn på Hortemo søndag 11. mai 



Risør og Tvedestrand på Engenes torsdag 22. mai 

Lillesand og Birkenes på Flakksvann 2. pinsedag, mandag 9. juni 

Arendal og omegn på Skarsbru fredag 20. juni 

Gyland på Gyland lørdag 2. august 

Åmli på Engenes søndag 17. august 

 

Lyngdal og Mandal kommer eventuelt i tillegg. 

 

Sak 4 Generalforsamlinger 

Datoene ble samlet inn. Forbundet ønsker å være representert på klubbenes 

generalforsamlinger. Disse var klare: 

 

24. januar: Setesdal. Ukjent sted/klokkeslett 

27. januar: Grimstad. Frivoll kl. 19 

28. januar: Øyestad og Fjære. Frivoll kl. 19 

29. januar: Risør og Tvedestrand. Tvedestrand vgs kl. 19 

30. januar: Lillesand og Birkenes. Birkenes Sparebank kl. 19 

30. januar: Lista. Nesheim kl. 19 

31. januar. Eiken. Eiken feriesenter. Ukjent klokkeslett. 

 

Sak 5 Eventuelt 

Det kom spørsmål om prosjektet med automatisert bom i hesteringen. Kjetil Olsen opplyste at 

det prosjektet er satt på vent. 

 

Flere klubber har fått innvilget midler til rekrutteringsarbeid. Både forbundet og Arendal og 

omegn mottar bingomidler, og klubbene ble oppfordret til å søke forbundet. 

 

 

 

John Arne Degnes 

Forbundssekretær/referent 


