
 

 
 

 

 

Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 22. mai 2012 

 

Til stede: Willy Salvesen, Gustav Larsen, Olav Inge Beisland, Elin Gumpen, Anne Utsogn og John 

Arne Degnes. 

 

Sak 09/12 Evaluering av unghestprosjekt 

Statistikk for unghestprosjektet ble delt ut. Tallene viser at i 2007 og 2008-årgangen gikk 72,5 % av 

deltakerne i prosjektet godkjent mønstringsløp. Siste tilgjengelige landstall (for 2006-årgangen) 

viser 58 % for varmblods og 53 % for kaldblods. Startprosenten for 2008-årgangens kaldblodshester 

var på lave 26,3 % (landsbasis 2006=32 %), ellers var tallene for prosjektet bedre enn 

sammenligningsgrunnlaget. 

 

Det var ikke undersøkt hvor mange som klarte prøveløpskravet før 1. mai. 

 

Bruken av veiledere og utnyttelse av disse ble diskutert. 

 

DNTs «Til start»-prosjekt har nå blitt innarbeidet i mange forbund, mens Agder har kjørt et eget 

opplegg. Willy kontakter Knut Olav Dahl i DNT for å undersøke om vi bør knytte oss til dette. 

 

Evalueringsskjema sendes årets deltakere før siste samling. 

 

Sak 10/12 Nybygg i hesteringen 

Sørlandets Travpark har mottatt anbud på kr 826 200+mva. Willy viste fram tegninger. Agder 

Travforbund er forespurt å gå inn med midler i prosjektet. Det ble diskutert hvor mye forbundet 

eventuelt kan bidra med, og det var enighet om kr 300 000. 

 

Willy Salvesen og Olav Inge Beisland erklærte seg inhabile og forlot møtet under avstemmingen. 

 

Følgende vedtak ble gjort enstemmig (med tre stemmer): 

 

«Agder Travforbund bidrar til prosjektet med nybygg i hesteringen innen en ramme på kr 300 000» 

 

Sak 11/12 Eventuelt 

Ungdomsløpene for Agder-kusker har gitt gode tilbakemeldinger. Forbundet ønsker å fortsette med 

ett løp per måned med 18 000 kroner i førstepremie og 2 000 kroner til alle som fullfører. 

 

Høstkonferansen sammen med Rogaland og Vestenfjeldske holdes i forbindelse med V75-dagen på 

Sørlandet lørdag 29. september. Willy undersøker med tanke på å gi en stykkpris til deltakere fra 

andre forbund. 

 

 

John Arne Degnes 

Forbundssekretær/referent 


