
 

 
 
 
Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 9. august 2018 
 
Til stede: Rune Upsahl, Elin Gumpen, Therese Nyhaven, Rudolf Roland, Kai Sundberg og John Arne 
Degnes 
Forfall: Anette Hovstad og Anne Cathrine H. Andersen 
 
Sak 35/18 Informasjon fra ponniutvalget 
Lene Julseth og Marion Ekhaugen fra ponniutvalget deltok under dette punktet, og de informerte 
om aktuelle saker i ponnitravet. Det var sju ponnier fra Agder på ponnilandsleir på Momarken. Del 1 
av kuskematchen mot Aalborg var en suksess, del 2 avvikles i Danmark. Det er sendt søknad om 
støtte til Sparebanken Sør, og det letes etter sponsor til kanonen-løpene under neste års 
sommertrav. Det er stadig diskusjon om overårige ponnier på lokalkjøringer. Dette er noe det bør 
bli enighet om mellom ponniansvarlig i DNT og instruktørene i hele landet, vi følger bare 
reglementet til annen beskjed blir gitt. Økonomien går greit og er under kontroll. Oversikt over hva 
som er tildelt så langt i år ble delt ut. 
 
Sak 36/18 Gjennomgang av forrige referat 
Kai følger opp voltekurs med Terje Fossheim, og hører med Rune Røyrås om han kan holde et kurs. 
Det bør være gratis og åpent for alle over 15 år. Til Start-støtten ble diskutert, betaling kr 1 000 må 
gjøres før nyttår som åring for å kunne motta 3 000 kr ved mottatt mønstringsløp. Rutineløp videre, 
her bør vi se til Bergen og hva de har fått til på lørdager. Forslag om å gjøre det samme hos oss. 
 
Sak 37/18 Høstkonferanse  
Arrangeres på Sørlandet 22. og 23. september. Forbundet dekker to plasser per klubb, inkl. hotell 
og mat. Vi åpner for at flere fra hver klubb kan delta mot egenandel. Daglige ledere fra de tre 
klubbene inviteres til å holde presentasjon. Ønske om Jan Inge Ringen og Anne Wangen som 
foredragsholdere er sendt inn til DNT. 
 
Sak 38/18 Eventuelt 
Rune informerte om landsrådet og den medieomtalte saken vedr. styreleder Knut Weums 
alkoholbruk. 
 
 
John Arne Degnes 
referent 


