
 

 
 
 
Referat fra lagledermøte på Sørlandets Travpark tirsdag 17. april 2018  
 
Til stede: Rune Upsahl (styret), Kai Sundberg (styret), John Arne Degnes (forbundssekretær), 
Caroline Roland (Eiken og omegn), Nils Ivar Helledal (Øyestad og Fjære) og Trond Jaabæk (Mandal). 
Fra Sørlandets Travpark AS deltok styreleder Vemund Hansen og daglig leder Kjetil Olsen. 
 
Sak 1 Velkommen ved Rune Upsahl 
Forbundsleder Rune Upsahl ønsket velkommen. Han orienterte om den nye konkurransen der man 
kan vinne en travtur ved å benytte seg av en ungdomskusk i løp. Videre uttrykte han bekymring 
over synkende fødselstall og nedgang i spillomsetningen. Trond Jaabæk kritiserte Rikstotos nye app 
og mente den var for vanskelig å bruke. Kjetil Olsen sa han skulle i møte med Carl Fredrik Stenstrøm 
fra Norsk Rikstoto, og at han vil ta det opp der. 
 
Sak 2 Informasjon om samarbeidsprosjekt Sørlandet-Forus-Bergen 
Vemund Hansen fortalte om samarbeidsprosjektet som er gjennomført. Det kom en invitasjon til 
samarbeid fra Forus da forrige daglig leder der sluttet. DNT-styret satte ned en prosjektgruppe med 
sin egen nestleder Trond Olav Salte, de tre styrelederne i driftsselskapene, Kjetil Olsen og to 
innleide konsulenter. Forus trakk seg tidlig ut, og det ble snart konkludert med at et samarbeid er 
vanskelig p.g.a. geografi og reisekostnader. Det ble brukt mye tid på konkrete tiltak, for Sørlandets 
del var det bl.a. hvordan få flere starthester, og gjennomføring av V75-stevner. 
 
Når rapporten så kom, handlet den om organisering. Den inneholder en modell om hvordan alle 
baner bør organiseres. Konsesjonen forutsetter at DNT har kontroll med banene, og modellen 
inneholder at banene drives gjennom et «Norsk Trav AS». Rapporten er oversendt DNT-styret. 
 
Sak 3 Aktuelle saker på DNTs generalforsamling 
Forslagsheftet ble gjennomgått. Det var litt diskusjon rundt forslaget om at DNT kan sette en 
minimumskontingent, men uten konklusjon. Videre ble det diskutert rundt valget, der særlig 
nestlederposisjonen var uavklart. Det var enighet om at vi i utgangspunktet støtter at Trond Olav 
Salte får fortsette som nestleder, men at informasjonen som kommer fram i forkant av 
generalforsamlingen må tas med i vurderingen. 
 
 
 
John Arne Degnes 
Forbundssekretær/referent 


