Referat fra lagledermøte på Sørlandets Travpark 5. desember 2016
Til stede: Michael Taanevig, Arne Hansen, Hege Fatland, Lillian Tharaldsen, Frode Hatlevik, Bente
Espebu, Stein Larsen, Alf O. Nilsen, Leif Tønnesen, Rune Upsahl, Kai Sundberg, Steinar Eskeland,
Therese Nyhaven, Elin Gumpen, Rudolf Roland og John Arne Degnes.
Ikke representert: Risør og Tvedestrand, Lista, Arendal og omegn, Lyngdal, Kristiansand og omegn.
Sak 1 Henstilling til styret om å fratre v/Stein Larsen
Stein Larsens redegjørelse sendt per e-post 30. november ble delt ut. I redegjørelsen het det blant
annet:
«I forbindelse med det åpne møtet på travparken ble det - for meg - klart at det fremstår som om
forbundet ikke har en agenda, plan eller strategi for å møte de utfordringene vi har her lokalt. Jeg
tenker da spesielt på rekruttering av flere starthester, flere hesteeiere, mer aktive lokallag etc. I
forbindelse med at DNT nå overtar det sportslige ansvaret og NR blir et rent spille selskap, vil disse
oppgavene bli mer og mer pålagt forbundene, også kontakt med lokalpolitikere osv. Da forbundet
på møtet ble utfordret på disse sakene med spørsmål, kunne de ikke svare, redegjøre for noen
plan eller lansere noen forslag. Kun at det "var diskutert" Uten at dette ble konkretisert mer. Det
er dessverre ikke godt nok slik situasjonen er og fremtiden ser ut.»
og
«Jeg mener som sagt at styret må stille sine plasser til disposisjon, slik at valgkomiteen kan søke å
finne personer med kapasitet og brennende interesse for å ta på seg disse oppgavene. For å sikre
kontinuitet i et nytt styre, mener jeg for øvrig at Therese Nyhaven bør fortsette da hun i dag har
ansvaret for ungdom og rekruttering, og det er en særs viktig oppgave hun brenner for. Jeg mener
videre at Rune Upsal bør inn i styret, gjerne som leder. Han har et brennende engasjement, godt
humør og inngående kunnskap og kjennskap om sosiale medier. Det er ufattelig viktig i disse
dager. Han tør og stå opp og ta ordet i forsamlinger og fronte det han driver med. Videre mener
jeg Kay Sundberg bør inn i styret. Han har en saklig ro, glimt i øyet og klar tale, noe som trengs,
spesielt med tanke på de kommende oppgavene opp mot politikere etc.»
Elin Gumpen beklaget på vegne av forbundet hvordan presentasjonen under informasjonsmøtet
21. november forløp.
Stein Larsen forklarte at det ikke bare var dette møtet som var problemet, men at styret i hans
øyne ikke er kompetente til å løse utfordringene framover. Han hadde diskutert saken løselig med
medlemmer av sitt styre i Grimstad og omegn, men utspillet kom fra ham personlig.
Leif Tønnesen sa at han har tillit til styret, og at det var tynt grunnlag for mistillit. Vanlig prosedyre
for valg på generalforsamlinger bør følges. Michael Taanevig sa at han har tillit til at valgkomitéen
og generalforsamlingen har tatt riktig avgjørelse.

Bente Espebu sa at klubbene ikke kan forvente at forbundsstyret skal finne opp alt kruttet, men at
de er avhengige av innspill og bidrag fra organisasjonen. Hun understreket at Stein Larsen er en
ressursperson for travet, men at han er for direkte og bruker feil fremgangsmåte i denne saken.
Stein Larsen sa at han ikke ønsker noe støy og en ekstraordinær generalforsamling, men at han
står fast på at han mener at styret bør stille sine plasser til disposisjon på den ordinære
generalforsamlingen.
Sak 2 Økt samarbeid/sammenslåing av lag
Bente Espebu fortalte at det er startet en prosess med sammenslåing av Åmli og Risør og
Tvedestrand. Ved sammenslåing er det lovet fra DNT at løpsbidrag skal opprettholdes som om det
fortsatt var to klubber, forutsatt at det er kjørt lokalkjøring siste tre år. Hege Fatland sa hun
personlig er positiv til at Øyestad og Fjære skal slå seg sammen med Grimstad. Stein Larsen
opplyste at mye av grunnen til opprettelsen av Øyestad og Fjære var nettopp å få en ekstra
lokalkjøring.
Aktiviteten i mange klubber går i bølgedaler, og det ble diskutert om forbundet bør stille krav til
aktivitet. Alf O. Nilsen foreslo at styret skal sende en forespørsel til klubbene om hvordan de best
kan hjelpes med å få opp aktiviteten.
Leif Tønnesen mente de vil være en fallitterklæring å legge ned lag, og Stein Larsen tilføyde at alt
må prøves før dette gjøres.
Rune Upsahl fortalte om bussturen han dro i gang til forrige V75-kjøring, og etterlyste større
engasjement i klubbene for fellesprosjekter. Elin Gumpen påpekte det dårlige oppmøtet på
høstkonferansen, og at klubbene må bli flinkere til å stille opp når det arrangeres noe.
Sak 3 Travlaget i sentrum, besøk på møter i lagene
Kai Sundberg hadde sendt ut en e-post der han tilbød seg å komme på møter i klubbene. Han har
vært på styremøte i Grimstad og omegn, og er også invitert til Lillesand og Birkenes. Klubbene ble
oppfordret til å benytte seg av tilbudet. Styret ønsker også i år å delta på generalforsamlingene
rundt om, og ser gjerne at klubbene tar direkte kontakt hvis det er én spesiell de vil ha på besøk.
Sak 4 Ungdomsgruppe
Therese Nyhaven fortalte om forbundets ungdomsgruppe som har kommet i gang. Fra neste år blir
dette et krav fra DNT til alle forbund. Det har vært tre møter i gruppa så langt, og mange ønsker og
idéer har kommet fram. Det er allerede arrangert et voltekurs, og medlemmer har vært hjelpere
på Til Start-samling.
Det ble oppfordret til å verne om alderen i gruppa, og ikke åpne for mye opp for at
arrangementene skal være for alle. Å være med i gruppa skal være litt eksklusivt.
Sak 5 Forbundets økonomi
Forbundets resultatregnskap per 28. november ble delt ut til orientering. Det ble opplyst om at
kompensasjonen fra Lotteritilsynet bortfaller f.o.m. 2018, og at pengebruken derfor må reduseres
framover. Det ble også opplyst om at ponniavdelingen vil bli tatt inn med tilskudd i budsjettet for
neste år, slik at de har noe fast å forholde seg til. Stein Larsen påpekte at det bør være muligheter
for å få sponsorer fra næringslivet til ponniløpene.
Sak 6 Strategiplan Trav 2020
Status fra forrige møte ble oppsummert, og da var det mest snakk om avl. Stein Larsen har vært i
dialog med tanke på å leie en avlshingst, Alm Viktor. En mulighet er å ha hingsten stående hos Nils
Erik Skibeli, men inseminering må skje andre steder.

Diskusjonen gikk videre på sport og rekruttering. Michael Taanevig fortalte om et privat prosjekt
med å bygge amatørstall, der selve stallen skulle ligge på travparkens område, men luftegårder
leies av Dag Kristensen. Rettighetene til boksene skulle selges av en megler. Dette prosjektet ble
nedstemt i Sørlandets Travparks styre, og er lagt på is. Kai Sundberg påpekte at det største
argumentet mot amatørstall er mangelen på luftegårder.
Flere av møtedeltakerne hadde nylig besøkt Julmyra, et stort privateid treningsanlegg nær
Stockholm. Å bygge noe lignende kan være aktuelt i framtiden. Både Frivoll og Hortemo ligger i
likhet med travparken i pressede områder, og et treningssenter kan gjøre at Sørlandets Travpark
kan bli en ren løpsarena.
Stein Larsen la fram idéen om sosiale lørdager, et konsept fra Danmark der det er løpsdager kun
med spill på banen. Dette kan være en tanke for å få flere folk til banen. Motargumentet er at det
er press på hestepopulasjonen, og at materiellet bør benyttes til å gi størst mulig omsetning. En
sosial lørdag kan kombineres med et Hestens dag-arrangement, og bli en familiedag.

John Arne Degnes
referent

