
 

 
 
 
Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 12. november 2018 
 
Til stede: Rune Upsahl, Elin Gumpen, Rudolf Roland, Kai Sundberg og John Arne Degnes 
Forfall: Therese Nyhaven og Anette Hovstad 
 
Sak 48/18 Ponni 
Lene Julseth og Marion V. Ekhaugen fra ponniavdelingen informerte. Sørlandet er tildelt Nordisk 
ponnimesterskap 2019. Datoen er ikke fastsatt, da det avventes endelig terminliste.  
 
Det pågår en debatt rundt de nye starttidene for ponniløp. Som løpsleder synes Kai at det er rom 
for å kjøre 15 minutter senere på hverdager, og 13.30 på V75-dager. Marion har fått en e-post av 
DNTs sportssjef Tron Gravdal, og sender et svar etter å ha konferert nærmere med Kai. Kopi sendes 
styret. 
 
Det vil bli arrangert juleavslutning/grøtfest sammen med Travskolen. 
 
Sak 49/18 Ungdomsstallen 
Vemund Hansen, styreleder i Sørlandets Travpark AS, informerte om prosessen der leietakerne i 
ungdomsstallen ble sagt opp, og stallen tildelt travtrener Johan K. Eriksen. Tanken bak 
ungdomsstallen var god, men det ble for mange tomme bokser. Et styrevedtak i AS-et ga 
administrasjonen fullmakt til å leie ut til en trener. Mange opplevde prosessen litt brutal, men det 
var ikke intensjonen. Det er avtalt at to av boksene i stallen skal leies ut fra Johan K. Eriksen til 
ungdommer. Vemund vil gjerne ha direkte beskjed om konflikter som måtte oppstå rundt stallen. 
Forbundsstyret støtter løsningen rundt den tidligere ungdomsstallen. 
 
Sak 50/18 Gjennomgang av forrige referat 
Oppfølgingspunkter fra forrige styremøte ble gjennomgått. Elin har snakket med vet. Øyvind Berven 
om et opplegg, det må bare finnes en dato. 
 
Sak 51/18 Eventuelt 
Avlsplanen for kaldblods er ute på høring med frist 11. januar, og Agder bør komme med et innspill i 
denne viktige saken. Vi tar et åpent diskusjonsmøte mandag 10. desember. Sms sendes til alle 
medlemmer, e-post til alle klubber, og brev til enkelte oppdrettere som kan tenkes å ha 
synspunkter. 
 
 
 
John Arne Degnes 
referent 


