
 

 
 

 

Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 12. november 2013 

 

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

Kjell Mikalsen, Laila Olsen og John Arne Degnes. 

 

Forfall: Ingen. 

 

Sak 34/13 Lokalkjøringer 2014 

Å slå sammen kjøringer ble diskutert på forrige formannsmøte, og det blir møte med klubbene 

søndag 24. november kl. 14.30 der terminlisten fastsettes. Vi sender inn ønske til DNT om å slå 

sammen kjøringer med dobbelt løpsbidrag, eventuelt å få én pott til fordeling i Agder. 

 

Felles løpsinnbydelse 2014 utarbeides, med mål om å få den ut før jul. Ved siden av 

løpsinnbydelsene og reglement kan heftet inneholde litt annen informasjon. Det ble nevnt «Til 

start», rutineløp, ponnitreninger, liste over klubbene med antall medlemmer og antall starthester. 

 

Sak 35/13 Ungdomsløp 2014 

Liste over kuskene som fikk kjøre i 2013 ble utdelt. Det er 20 kusker med kjørelisens født 1989 

eller senere. Å flytte aldersgrensen videre var det enighet om at var en dårlig løsning, og siden seks 

kusker er født i 1989 og det er lavere rekruttering nedenfra, vil det ikke la seg gjøre kun å ha lokale 

kusker ved fulle felter videre. 

 

Vedtak: Agder Travforbund støtter ungdomsløp på Sørlandets Travpark i 2014 slik at førstepremien 

er 18 000 kroner og det er 2 000 kroner til alle som fullfører. Det ønskes at løpene er åpne for 

kusker født 1991 og senere, og at hester med Agder-kusk har fortrinn til å komme med. 

 

Sak 36/13 Til start 

Forrige samling var vellykket, og det har kommet ønsker om å ha flere felles treninger for 2012-

årgangen. Datoer ble satt til 30. november, 11. januar, 8. februar og 8. mars, alle på Sørlandets 

Travpark med start kl. 11. John Arne sender ut brev til alle deltakere 13. november, og påminnelse 

på sms. 

 

30. november blir det tilbud om gratis tannsjekk ved Trygve Holtebekk, som forbundet betaler. 

 

Sak 37/13 Søknad til ponnikurs i Åmli Trav- og Hestesportslag 

Søknad om knøttekurs og videregående kurs i ponnitrav ble behandlet. Knøttekurset over åtte 

ganger, og kurset for viderekomne over åtte-ti ganger. Det var ikke søkt om beløp. 

 

Vedtak: Søknaden oversendes Arendal og omegn Travselskap, med innstilling om å støtte tiltaket 

med kr 10 000. 

 

Sak 38/13 Eventuelt 

Salget av Folkehesten 2014 har startet. Kjetil Olsen kommer på møtet med klubbene 24. november 

og orienterer. Elin Gumpen etterlyste bonus til klubbene for salget av 2013-hesten. John Arne 

Degnes kontakter Kjetil Olsen med en påminnelse. 

 



Det kom ønske om å få færre hester i feltene i rutineløpene, og at alle skulle få spor i første rekke. 

 

Torleif Fennefoss, Setesdal Tråvlag, har hentet en sulky hos ungdomsstallen etter avtale med Laila 

Olsen. Dette var en misforståelse og skulle ikke vært gjort. Laila Olsen ordnet dette umiddelbart 

etter møtet. 

 

Lars O. Romtveit holder foredrag i Nidarhall, Froland fredag 22. november. John Arne Degnes 

sender ut sms til alle travlagsmedlemmer i Agder. 

 

Kristiansand og omegn Travklubb planlegger kurs om pulsmåler og laktat med Morten Antonsen. 

Trygve Holtebekk orienterte om forbudet mot å penetrere hel hud på hest. 

 

 

 

John Arne Degnes 

Forbundssekretær/referent 


