
 

 
 

Klubber innen forbundet 

Styret 

Leder i ponniavdelingen 

 

 

Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 11/8-11 

 

Til stede: Willy Salvesen, Gustav Larsen, Trygve Holtebekk, Olav Inge Beisland og John Arne 

Degnes. 

 

Forfall: Elin Gumpen. 

 

 

Sak 08/11 Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

Referatet ble gjennomgått og godkjent. 

 

Sak 09/11 Holm/Wirkola-saken 

Agder Travforbund mottok et brev fra Østfold Travforbund vedr. Holm/Wirkola-saken, hvor det har 

vært en rettssak ang. inseminering med feil hingst og oppdretters rettigheter i den forbindelse. Vi 

ble bedt om å støtte et krav om at DNT skal engasjere seg i saken. 

 

Vedtak: Agder Travforbund støtter ikke kravet om at DNT skal engasjere seg i saken, men mener at 

saken skal oversendes DNT-styret, som kan avgjøre DNTs eventuelle involvering. 

 

Sak 10/11 Høstkonferanse 

Forbundssekretær hadde innhentet priser på tur til Danmark, og vi hadde fått en forespørsel om 

felles arrangement med Rogaland og eventuelt Vestenfjeldske, lagt til Forus 30. september-1. 

oktober. 

 

Vedtak: Agder Travforbund takker ja til forespørselen fra Rogaland Travforbund om felles 

høstkonferanse. 

 

Sak 11/11 Eventuelt 

Status for ponnitravskolen ble gjennomgått. 

 

Det var ønske om regnskapsstatus for forbundet og ungdomsstallen minst hvert halvår, og helst 

kvartalsvis. Vil bli etterfulgt. 

 

Forbundets nettsider: ønske om nyhetssak hver gang det legges ut et styrereferat. Det var også 

ønske om en link fra travparkens forside til forbundets side. Vil bli gjort. 

 

Rutineløpene skal markedsføres i baneprogrammet. 

 

Det skal arrangeres unghestsamling for 2009-årgangen lørdag 10. september. Åpent for alle 

travhester i årgangen, og alle trenerne inviteres til å delta. Vanlig godtgjørelse. Det ble bestemt å 

gjennomføre opplegget også for neste årgang. 

 



Ungdomsløp: det har ikke vært noen ungdomsserie i år p.g.a. usikkerhet rundt sponsor. Forbundet 

ønsker å støtte to løp for ungdomskusker i Agder, slik at førstepremien heves til kr 24 000 i begge 

løp. Et løp for varmblods og et for kaldblods. 

 

Vedtak: Agder Travforbund sender en forespørsel til Sørlandets Travpark om å kjøre to 

ungdomsløp for kusker i Agder, hvor forbundet tilbyr seg å dekke mellomlegget slik at 

førstepremien i hvert av løpene blir kr 24 000, pluss ærespremier. 

 

 

 

John Arne Degnes 

Forbundssekretær/referent 


