Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 28. mai 2019
Til stede: Rune Upsahl, Kai Sundberg, Therese Nyhaven, Torleif Sør-Reime og John Arne Degnes.
Forfall: Elin Gumpen
Sak 31/19 Status ponni
Under denne saken deltok Marion Ekhaugen og Lene Julseth fra ponniutvalget, og Jeanett Dagsvold
fra Travskolen.
To ponniinstruktører har satt opp lisenskurs på Flakksvannsbanen, Birkeland. Jeanett har snakket
med ponniansvarlig Tove Onshuus i DNT, og hun vil at kun Travskolen, Lista og Åmli (p.g.a. avstand)
skal avholde lisenskurs. Froland er i grenseland, og kan vurderes ved behov. Det er enighet i styret
om å ikke utbetale kjøregodtgjørelse for instruktører til kurs som arrangeres for egen regning.
Travskolen ønsker et tettere samarbeid med ponniutvalget om lisenskurs, og arrangerer gjerne
intensivkurs. Lene setter opp et møte med ponniinstruktørene der lisenskurs er ett av temaene.
Oppfriskningskurs for ponniinstruktører er en utfordring, ved at flere kvier seg for å dra til Oslo for å
gjennomføre dette, og trekker seg ut. Kan kanskje Travskolen arrangere dette? Ponniutvalget tar
innspillet med seg til neste samling sentralt.
Forbundet har en vogn for utlån på løpsdager, enighet om at ponniansvarlig styrer dette.
Vedrørende ordningen med ponniansvarlig har det kommet innspill om dette, som Rune tar videre
med Kjetil Olsen.
To instruktører stiller på fellestreningene den første lørdagen i måneden. Jeanett ønsker ikke å
forplikte seg til lørdager lenge i forveien, da hun har mye kursvirksomhet på kveldstid ellers, og har
dette som fulltidsjobb. Hun kan heller spørres fra gang til gang. Det ble videre diskutert om det er
behov for to instruktører på plass hver gang, dette for å kunne gjennomføre prøveløp.
Ponniutvalget kan vurdere om det bør være en slags påmelding til fellestreningene, for å slippe
bomturer dersom ingen møter opp.
Kjøregodtgjørelse til Trekampen, der ble det vedtatt å følge satsene for reisetilskudd for hester til
V75-løp, publisert i løpsbulletinen, gjeldende per bil/transport. For årets trekamp er satsen til Biri kr
1 700.
Sak 32/19 Rikstoto sommerturné
Rune er lokal ressursperson for turnéen, og følger opp prosjektet. På lagledermøtet ble det foreslått
å skape blest for arrangementet gjennom å stille på campingplasser i området. Rune har sjekket, og
det kan gjennomføres om vi får frivillige til å stille opp
Sak 33/19 Fellestreninger
Rutineløpene erstattes med fellestreninger på samme dag som ponnitreningene f.o.m. september
måned.

Sak 34/19 Lokalkjøringsfinale
Det ble diskutert premiering på lokalkjøringsfinalen til høsten. Saken tas opp med klubbene på
neste lagledermøte.
Sak 35/19 Generalforsamlingen i Sørlandets Travpark AS
Flere klubber har tatt kontakt med ønske om lagledermøte for å diskutere denne saken videre.
Lagledermøtet settes til mandag 17. juni kl. 18. Rune innkaller.
Sak 36/19 Søknad om lån – Kristiansand og omegn Travklubb
Kristiansand og omegn Travklubb har problemer med løpsbanen, og søker om et lån på kr 100 000
med nedbetaling over tre år. Styret ønsker et kostnadsoverslag, og at banemester Roger Tjomsland
må se på banen og hva som må gjøres. Saken følges opp på e-post.
Oppfølging etter møtet: Roger Tjomsland har sett på banen 4. juni, Rune var også til stede. Saken er
behandlet av styret per e-post, og Kristiansand og omegn Travklubb innvilges et lån på kr 90 000
med avdrag på kr 4 000 per måned f.o.m. 1. august 2019. Det skal søkes DU-tilskudd for tiltaket, og
et eventuelt tilskudd skal gå direkte til nedbetaling av lånet.
Sak 37/19 Søknad om støtte til Per Arne Enholms minneløp
Travamatørforeningen søker om kr 5 000 til arrangementet, som består av kvalifiseringer på
banene, finale på Bjerke og deltagelse for vinneren i et løp på Vincennes. Søknaden ble avslått.
Sak 38/19 Søknad om støtte til «Hest i trafikken»
Norsk Hesteeierforening har satt i gang et prosjekt kalt «Hest i trafikken», og mottatt 250 000
kroner fra Gjensidigestiftelsen, under forutsetning om at samme beløp skaffes på andre måter.
Styret vedtok å ikke bidra.
Sak 39/19 Åpent møte med DNT og NR
Tirsdag 11. juni kl. 18 blir det åpent møte på Sørlandets Travpark. Harald Dørum fra Rikstoto og Per
Dag Hole og Tron Gravdal fra DNT er klare.
Sak 40/19 Eventuelt
Ungdomsgruppa v/Therese jobber med å få til et montékurs, helst med Fredrik Johansson. Det er
også planer om en dag med kjøring av egen hest hos Team Tjomsland, for å lære om laktatmåling i
praksis, osv.
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