
 

 
 

 

Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 10. september 2012 

 

Til stede: Willy Salvesen, Olav Inge Beisland, Anne Utsogn, Laila Olsen og John Arne Degnes. 

 

Forfall: Elin Gumpen, Gustav Larsen og Trygve Holtebekk. 

 

Sak 12/12 Høstkonferanse 

Det blir felles høstkonferanse med Rogaland Travforbund og Vestenfjeldske Travforbund på 

Sørlandets Travpark fredag 28. og lørdag 29. september. Forslag til program ble gjennomgått og 

diskutert. Forslaget sendes ut til forbundslederne i Rogaland og Vestenfjeldske, og siden til 

klubbene hvis forbundslederne ikke har innvendinger. 

 

Gjester som skal inviteres: Hans Emil Hansen (leder i Veikle Balder), styret og daglig leder i 

Sørlandets Travpark AS, representanter fra ungdomsstallen og ponnigruppa. 

 

Det inviteres to personer fra hver travklubb i Agder, samt forbundsstyret. 

 

De andre forbundene skal overnatte til søndag, og ønsker om mulig et foredrag med Øystein 

Tjomsland etter V75-løpene lørdag. Willy sjekker med Tjomsland. 

 

Sak 13/12 Rutineløp 

Rutineløpene er populære, og det har kommet forespørsel om å arrangere annenhver onsdag, mot én 

gang i måneden som det har vært til nå. Det gjøres et forsøk med første og tredje onsdag i 

september, oktober og november. Annonse med alle datoene ut året publiseres i baneprogrammet.  

 

Sak 14/12 Unghestprosjekt 

Vi har meldt oss på «Til start» i DNT-regi f.o.m. 2012-årgangen, men må kjøre ett år til på 

egenhånd. Willy ønsker avlastning denne sesongen, og Elin og Anne er forespurt. Det er behov for 

å tenke nytt. Den siste samlingen for 2010-årgangen er lørdag 22. september. Evalueringsskjema og 

info om hvordan de får de 3 000 bonuskronene sendes ut per post. 

 

Sak 15/12 Ponnileir 

28 ekvipasjer deltok på leiren i Åmli som Laila Olsen arrangerte sammen med Åmli Trav og 

Hestesportslag. Hun foreslo 200 kroner per ponni til dekning av premier. Styret mener at Laila og 

klubben bør sitte igjen med litt for en godt utført jobb, og det ble foreslått å støtte leiren med 10 000 

kroner. 

 

Vedtak: Ponnileiren i Åmli støttes med 10 000 kroner. Utbetaling skjer til Laila Olsen, som selv 

fordeler pengene mellom seg selv og Åmli Trav- og Hestesportslag etter eget skjønn. 

 

Sak 16/12 Effektivisering av norsk travsport 

Willy orienterte om helgens møter i Oslo. Effektiviseringsprosessen vil fortsette på de lokale 

høstkonferansene, og videre på DNTs høstkonferanse. Mer penger til formålet er målsettingen. 

Hovedpunkter er å slå sammen funksjoner for flere baner og etablering av et felles eiendomsselskap 

for travsporten. 

 

 

 



Sak 17/12 Eventuelt 

Avtalen med Bingo Sør utløpet ved nyttår og forbundets bingogodkjenning er da ikke lenger i bruk. 

Vi søker om å komme inn hos Quick Bingo som det har vært dialog med tidligere. Quick Bingo kan 

ta inn flere organisasjoner. Forbundet tar kontakt med Setesdal Tråvlag for å få forsøke å få dem 

godkjent etter mal fra Arendal og omegn. 

 

Regnskap per 5. september ble lagt fram. Det ble poengtert at ungdomsløpene for Agder-kusker er 

dyre, og at vi bør ta opp saken på neste styremøte med tanke på neste år. 

 

En del kursvirksomhet er planlagt for høsten. Lillesand og Birkenes skal ha hovpleiekurs. 

Kristiansand og omegn planlegger kurs med travtrener Kåre Andersen, veterinær Øyvind Berven og 

fôrekspert Mardon Jørgensen. Laila skal arrangere horsemanshipkurs med Ole A. Johansen. 

 

 

John Arne Degnes 

Forbundssekretær/referent 


