Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 12. november 2012
Til stede: Willy Salvesen, Trygve Holtebekk, Olav Inge Beisland, Anne Utsogn, Gustav Larsen,
Elin Gumpen og John Arne Degnes.
Sak 18/12 Unghestprosjekt
Fra og med 2012-årgangen er vi tatt inn i DNTs «Til start»-prosjekt. For 2011-årgangen settes det i
gang et prosjekt etter modell fra tidligere år. Foredragskvelden i regi av Kristiansand og omegn
travklubb fredag 23. november innleder. Enighet om å dele på arbeidsoppgavene, da Willy ønsker
avlastning. John Arne utarbeider terminliste, får tak i liste over alle i årgangen, og sender ut
invitasjon.
Vedtak: Det gjennomføres unghestprosjekt også for 2011-årgangen. Bonussystemet med 1 000 kr i
deltakeravgift og kr 3 000 tilbake ved godkjent mønstringsløp opprettholdes, under forutsetning av
at Sørlandets Travpark dekker kr 1 000 per godkjente hest.
Sak 19/12 Ungdomsløp
Løpene for Agder-kusker har vært en suksess, men det har tidvis vært en utfordring å få nok kusker.
I år har løpene vært for kusker født i 1989 og senere, og seks av kuskene er født nettopp i 1989.
Født 1990 og senere har vi per d.d. bare elleve med kjørelisens. Samtidig har det kommet uformelle
henvendelser om å kjøre dameløp. Forskjellige måter å løse dette på ble diskutert.
Vedtak: Sørlandets Travpark anmodes om å kjøre seks ungdomsløp i 2013, for kusker født i 1989
og senere med lisenstilhørighet i Agder. Agder Travforbund dekker ekstra breddepremiering med kr
2 000 til alle som fullfører uten å være distansert/disket/brutt, samt gavepremie til seirende kusk.
Det anmodes også om å kjøre to dameløp i 2013.
Sak 20/12 Stall - nybygg
Det er tidligere vedtatt å støtte et tilbygg til gjestestallene med kr 300 000. Forslag til kontrakt
mellom Agder Travforbund og Sørlandets Travpark ble lagt fram og diskutert. Willy viste fram
reviderte tegninger.
Vedtak: forslaget til kontrakt ble godtatt, med tilføyelse at ved en evt. amatørstall i Agder
Travforbunds regi, skal leievilkårene vært tilsvarende de som gjelder for trenerstallene.
Sak 21/12 Søknad om transporttilskudd
Det hadde kommet inn en søknad fra Ann May Sveinungsen om et transportbidrag på kr 2 000 i
forbindelse med at ponnien Tell skulle starte på Färjestad, men ble avvist på grensen til Sverige da
han mangler hestepass. Det utlovede transportbidraget fra DNT ble dermed ikke utbetalt, siden Tell
og Izor begge ble strøket. Agder Travforbund eier ponniene, men de disponeres av Travskolen.
Vedtak: søknaden avslås.
Sak 22/12 Folkehesten
Thai Holiday skal selges på auksjon onsdag 14. november, samtidig som Folkehesten 2013 nettopp
har startet opp. DNT forsøker gjennom hesteeiere.no å kjøpe Thai Holiday på auksjonen, og har gått
ut med tilbud om å kjøpe andeler til kr 5 000.

Vedtak: Agder Travforbund kjøper to andeler à kr 5 000 i Thai Holiday, og 13 andeler i Folkehesten
Sørlandet 2013. Folkehestandelene loddes ut blant oppmøtte på lagenes generalforsamlinger, én
andel per klubb.
Sak 23/12 Eventuelt
Trygve orienterte om samling for anleggskontaktene. Det er ønskelig med oppdaterte DU-søknader
for neste år, og saken tas opp på formannsmøte. John Arne og Trygve finner en dato. Elin og Anne
orienterte om styresituasjonen på Hortemo, der leder og ett styremedlem har trukket seg.
Varamedlemmer fungerer fram til neste generalforsamling.

John Arne Degnes
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