Referat fra lagledermøte på Sørlandets Travpark mandag 18. februar 2019
Til stede: Rune Upsahl (styret), Elin Gumpen (styret), John Arne Degnes (forbundssekretær), Rudolf
Roland (styret/Eiken og omegn), Nils Ivar Helledal (Øyestad og Fjære), Kari Holter (Arendal og
omegn), Åse Helland (Lista), Gro Tallaksen (Risør og Tvedestrand), Michael Taanevig (Mandal),
Preben Haagensen (Grimstad og omegn), Leif Tønnessen (Gyland), Sanna Svendsen (Lillesand og
Birkenes) og Marion V. Ekhaugen (ponniavdelingen).
Sak 1 Informasjon fra valgkomitéen
Tor Odd Fidjestøl, Mandal Travklubb, informerte om valgkomitéens arbeid. De fleste vervene var
klare, men det var fortsatt mulig å komme med innspill. Til DNTs generalforsamling skal det sendes
seks representanter, og det trengs også tre vararepresentanter.
Sak 2 Informasjon om nytt medlemsregister
John Arne Degnes informerte om den nye versjonen av medlemsregisteret, som er knyttet sammen
med «Min side» på travsport.no. Registeret er på det nærmeste klart, men er ikke lansert ennå.
Årets medlemskontingenter er foreløpig ikke fakturert. Det gamle medlemsregisteret er ikke lenger
tilgjengelig, og endringer sendes inntil videre direkte til DNT per e-post.
Sak 3 Informasjon fra ponniavdelingen
Marion V. Ekhaugen fortalte om arbeidet i ponniavdelingen. Det er en utfordring med mangel på
godkjente ponniinstruktører, og kravet om kurs på Starum og senere oppfriskningskurs på Bjerke
gjør det vrient å rekruttere nye. Det kom innspill om at desentraliserte ponniinstruktørkurs var
populære for en del år siden. Marion tar med seg ønsket om lokalt kurs videre. Ponniavdelingen har
videre søkt Spareskillingsbankens fond om 10 000 kroner til nye nummerskilt til ponni, og fått dette
innvilget.
Sak 4 Sponsing av ponniløp på Sørlandets Travpark
Hver travklubb har årlig sitt eget ponniløp på travparken som er sponset med 2 500 kroner. Det var
enighet med å fortsette denne ordningen, og å øke beløpet til kr 3 000.
Sak 5 Lokalkjøringer
Informasjon om lokalkjøringsbestemmelser ble delt ut, med detaljer om støtte til ponniløp,
ungdomsløp, regler for DNTs 3-årspokal, m.m. Det ble presisert at det skal være lik premiering til
alle i ponniløp, pluss eventuelt dekken til vinneren. 3-årspokaler kan hentes hos John Arne.
Terminlisten blir som følger:
Mandag 22. april – Lista (Nesheim)
Onsdag 1. mai – Setesdal (Senum)
Søndag 19. mai – Eiken/Mandal (Nerstøl)
Torsdag 30. mai – Grimstad og omegn (Frivoll)
Mandag 10. juni – Lillesand og Birkenes (Flakksvann)

Lørdag 22. juni – Kristiansand og omegn (Hortemo)
Lørdag 6. juli – Risør og Tvedestrand (Sørlandets Travpark)
Lørdag 3. august – Gyland (Gyland)
Søndag 18. august – Arendal og omegn (Skarsbru)
Søndag 1. september – Åmli (Engenes)
Søndag 15. september – Øyestad og Fjære (Frivoll)
Lørdag 28. september – sesongfinale (Sørlandets Travpark)
Eventuelle endringer tas med John Arne.
Sak 6 Hestens dag
Klubbene oppfordres til å arrangere Hestens dag, som gir kr 5 000 i støtte fra DNT. Det ble diskutert
om dette kan kombineres med lokalkjøring. Konklusjonen var at det kan legges til samme dag, men
at det skal fremstå som forskjellige arrangementer. Fristen for å søke om støtte til Hestens dagarrangement er 1. juni, og sendes til forbundet.
Sak 7 Sponsordag på Sørlandets Travpark
Sportsansvarlig Marianne Klepaker har et opplegg for klubber som ønsker å arrangere egen
sponsordag på banen. Hun kan kontaktes for mer informasjon.
Sak 8 Valg i DNT
Valgkomitéens arbeid pågår, og det er diskusjon rundt ledervervet. Det ble diskutert hvem
forbundet i utgangspunktet vil støtte, men det blir ikke tatt noe endelig standpunkt ennå. Ved
behov vil det bli arrangert eget lagledermøte i forkant av DNTs generalforsamling, der valget
diskuteres nærmere.
Sak 9 Eventuelt
Elin Gumpen opplyste at Kristiansand kino har gode priser på bl.a. brus og popcorn. Nærmere
informasjon sendes klubbene per e-post.

John Arne Degnes
Forbundssekretær/referent

