
 

 
 
 
Referat fra lagledermøte på Sørlandets Travpark 23. april 2019 
 
Til stede: Rune Upsahl, Elin Gumpen, Kai Sundberg, Therese Nyhaven, Torleif Sør-Reime, John Arne 
Degnes, Tormod Gilja, Gro Tallaksen, Sanna Svendsen, Marion Ekhaugen, Trond Jaabæk, Nils-Ivar 
Helledal og Stein Larsen. 
 
Sak 1 Rikstotos summerturné 
Prosjektleder Richard Ekhaugen fortalte om turnéen, som skal gå rundt i landet på større stevner i 
sommer, deriblant på Sørlandets Travpark. Turnéen har egen profil, egen sang, og skal skape liv og 
oppmerksomhet lokalt i forkant av stevnene, basert på en felles mal. På hver bane skal det være en 
lokal kontaktperson, selv om han selv naturlig nok blir mer involvert selv på Sørlandet enn på andre 
baner. 
 
Sak 2 Ponnitrav 
Marion Ekhaugen orienterte om aktuelle saker i ponnitravet. Agder stiller lag på Trekampen, som i 
år er på Biri. Kuskematchen Aalborg-Sørlandet blir gjennomført i år igjen, og innledes med to løp 
under sommertravet. 
 
Sak 3 Norsk Trav AS og organisering 
Trond Jaabæk viste til sitt leserinnlegg publisert hos Trav365 og TGN, og påpekte viktigheten av å 
være våkne under omorganiseringen som er på trappene. Konsesjonen stiller krav til effektiv drift, 
og dette tvinger seg fram. 
 
Sak 4 Valget i DNT 
Ledervalget mellom Knut Weum og Trond Olav Salte ble debattert, og forsamlingen var tydelig på at 
Salte er foretrukket som ny leder. 
 
Sak 5 Krav om ekstraordinær generalforsamling i Sørlandets Travpark AS 
Grimstad og omegn Travselskap v/Stein Larsen har sendt inn krav om ny generalforsamling, på 
bakgrunn av at de mener at DNT har foreslått inn tre kandidater til styret, og ikke to, slik 
vedtektene bestemmer. Saken er sendt til vurdering hos Sørlandets Travparks revisor. Forsamlingen 
støtter Grimstad og omegn i saken. 
 
Sak 6 Eventuelt 
Flere uttrykte bekymring for den økonomiske situasjonen i travsporten, i og med at omsetningen er 
synkende, og etterlyste status for økonomien i Sørlandets Travpark AS. Det er ønskelig at Sørlandets 
Travpark AS informerer klubbene som aksjonærer om den økonomiske situasjonen med jevne 
mellomrom. 
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