
AGDER TRAVFORBUND 

 

 
Styremøte 07.01.2013 kl: 19.00. 

 

Tilstede: Willy Salvesen, Olav Inge Beisland, Anne Utsogn, Elin Gumpen, Trygve Holtebekk, 

     Gustav Larsen 

 

Fra Kristiansand og Omegn Travklubb: Rolf Andersen, Catherine Åsegård, Guri Vårdal 

 

De fremmøtte fra Kristiansand og Omegn Travklubb var med under sak 1. 

 

 

Sak 1: Leie av stallplass på Hortemo Travbane. 

 

På grunn av at vedkommende som bodde i vaktmesterboligen har flyttet, er det blitt 

vanskelig å utføre de daglige gjøremål som klubben har ansvaret for. 

Travklubben har derfor sagt opp leieavtalen med alle leietakerne, og det er overlevert 

skriftlig oppsigelse fra 01.01.2013, gjeldene fra 01.02.2013, til hver enkelt leietaker. 

Alle må søke på nytt om leie av stallplass, og styret avgjør hvem som får ny leieavtale. 

 

På grunn av den oppståtte situasjonen, ble leieavtalen gjennomgått på ny. 

Det ble foreslått å forandre punktene under utleiers plikter. 

Det var enighet om å stryke punktene 1, 2 og 4 under utleiers plikter i leieavtalen. 

Dette fører til at alle leietakere har ansvaret for hver sin hest, når det gjelder fòring og 

utslipp. 

Det var også enighet om at utleier forbeholder seg retten til å tildele stallboks og 

luftegård, samt å tildele stallbokser/luftegårder på nytt, hvis dette er påkrevd for å 

holde ro og orden i stallen/luftegårdene. 

 

Anne Utsogn lager et nytt utkast til leieavtale, som Willy og Trygve ser igjennom, før 

den nye leieavtalen godkjennes. 

 

 

Sak 2: Formannsmøte 

 

Det ble bestemt å holde dette søndag 13.01.2013 kl: 15.00, før kjøringen på 

Travparken. 

Hovedtema – DU søknader. 

Det vil bli bespisning i restauranten etter møtet. 

 

 

Sak 3: Bygging av ny påselings stall/ «amatør stall» 

 

Det ble bestemt at leieprisen skulle være lik til de andre trenerstallene på Travparken. 

Det var enighet om å flytte ut hestene som står oppstallet i denne stallen på V-75 

dager. 

 

Sak 4: Treningsveien «Jernbanelinjen» i Grimstad 



 

Det foreslått fra Grimstad kommune å stenge denne treningsveien. Foreslått at travet 

tar tak i saken før den kommer opp i kommunestyret i Grimstad 

 

Sak 5: Fordeling av representasjon på årsmøtene i travklubbene i Agder blant 

styremedlemmene. 

 

Sakene er utsatt til formannsmøtet den 13.01.2013. John Arne legger frem forslag til 

fordeling.  

 

Sak 6: Bingo spill 

 

Nå er Agder Travforbund også godkjent som lotteriverdig organisasjon fra Quick 

bingo sitt spill. Dette er i tillegg til den godkjenningen som Arendal og Omegn 

Travselskap har. 

 

Sak 7: Ungdomsløp på Travparken 2013 

 

Det ble bestemt å beholde høye 1. premier i løpene i ungdomsserien, da Sørlandets 

travpark blir med på finansieringen.  

           

           

           

           

        

 

 

 

Kristiansand, 07.01.2013 

 

 

 

 

Willy Salvesen  Olav Inge Beisland   Elin Gumpen 

 

 

 

 

 

Anne Utsogn   Trygve Holtebekk   Gustav Larsen  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


