Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 3. juli 2013
Til stede: Willy Salvesen, Trygve Holtebekk, Elin Gumpen, Anne Utsogn, Kjell Mikalsen, Laila
Olsen og John Arne Degnes.
Forfall: Olav Inge Beisland.
Sak 24/13 Ungdomsorganisasjon
DNTs administrasjon har utredet en sak om etablering av en ungdomsorganisasjon, og har kommet
med forespørsel om å gjennomføre en ungdomssamling samlet for Vestenfjeldske, Rogaland og
Agder.
Vedtak: Agder Travforbund stiller seg positive til prøveprosjektet og avventer videre framdrift fra
DNT.
Sak 25/13 Reisetilskudd ponnilandsleir
Ann May Sveinungsen fra Travskolen har tatt initiativ til å leie inn transportfirmaet Sørlandshesten
AS for å transportere 12 ponnier til ponnilandsleiren i Bergen. Kostnaden var på 16 000 kroner, og
det søkes om tilskudd på hele eller deler av summen.
Vedtak: Agder Travforbund støtter transporten til ponnilandsleiren i Bergen med kr 10 000.
Sak 26/13 Ponnileir i Åmli
Årets Åmli-leir i regi Laila Olsen arrangeres på Pan Garden 5.-7. juli. I fjor deltok det 28 familier,
og det ventes noen færre i år. Det hadde innkommet en søknad om støtte på kr 11 000 til vakthold,
aktiviteter og premiering.
Vedtak: Agder Travforbund støtter ponnileir i Åmli med kr 15 000. Tilskuddet utbetales til Laila
Olsen.
Sak 27/13 Rutineløp
Det ble diskutert videre datoer og opplegg for rutineløpene, og det var enighet om fortsatt å kjøre
første og tredje onsdag i måneden, med unntak at tredje onsdag i juli p.g.a. sommertrav. Da mange
har lang reisevei ble det besluttet å flytte tidspunktet for start til kl. 18.30. Datoer publiseres i
baneprogrammet og på travparkens nettsider.
Sak 28/13 Prosjekt banedrift
Prosjektrapporten med addendum ble utdelt. Willy informerte om at saken er diskutert i AS-styret,
og at Kjetil Olsen som daglig leder på ST og medlem i prosjektgruppa vil delta på et møte med
klubbene om saken. Møtes legges til etter sommeren, men før landsrådsmøtet i september der videre
modell skal velges.
Sak 29/13 Eventuelt
Åby-turen for løpsfunksjonærer og tillitsvalgte i travlag har i overkant av 20 påmeldte. Forbundet
dekker kr 2 000 for sine styremedlemmer inkl. Anne og Laila. Forslag om å åpne turen for alle
dersom det er mange ledige plasser, tas videre med AS’et som arrangerer. Enighet om å dekke kr
2 000 for Arild Topland og Marit Olsen dersom de ønsker å delta på turen.

Forbundet ønsker forslag fra klubbene om det er noe de ønsker at forbundet skal arrangere, enten
faglig eller sosialt. Forespørsel sendes klubbene sammen med referatet.
Strykprosenten var høy på teorien til årets lisenskurs, og bare fem besto, hvorav to i
ungdomsløpsalder. Det ble bemerket at det vil skape problemer for ungdomsløp for Agder-kusker
neste år, da å flytte aldersgrensen ytterligere ett år er en dårlig løsning.
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