Agder Travforbunds vårkonferanse
Dagen begynner med at Kai Sundberg ønsker alle velkommen og forteller
agendaen for dagen. Agenda for dagen var og komme opp med ideer som vi
kan fokusere på de kommende årene. Det kom inn masse forslag og noe av det
vil komme lengre inn i referatet.
Vi begynte med en paneldebatt som ble ledet av Richard Ekhaugen. Espen
Edvardsen, Johan Kringeland Eriksen og Rune Upsahl var de som var i panelet.
I debatten gis det flere utfordringer og oppfølgingsspørsmål fra Richard og
forsamlingen til panelet.
Eksempler: Hva er den største utfordringen i travsporten? Hvorfor er vi ikke
attraktive nok? Kan vi forene sporten? Treningsveier? Imøtekommende?
Profiler?
Panelet er jevnt enige om målene og utfordringer de synes det er, og det burde
trekkes frem. Man er en for så vidt liten sport og vi kjenner nesten alle eller har
hørt om dem, kanskje det er trygt og godt, men viktig å åpne seg for de
utenom. Være imøtekommende og la folk som vil lære være med. Panelet
ønsker seg mer stolthetsfølelse over hesten, stolt av sporten, stolt av dette
fantastiske dyret vi er så heldige å holde på med.
Vi er inni en ond sirkel, ting er dyrt og alt øker, men premiene er de samme.
Men vi skal ikke glemme at vi er heldige, det er ikke mange som kan eller har
mulighet til å tjene på hobbyen sin.
Kan vi forene sportene? Ride og kjøre sporten? Gjøre anleggene sammen?
Invitere de til en løpsdag og ha noen som kan vise de hvordan man spiller, spise
god mat og få seg en hyggelig aften kan jo være en ide.
Utfordring med å ha nye med synes mange av lagene har med treningsveier å
gjøre. Det er mindre og mindre veier og man blir mer og mer oppi folk. Det er
farlig å sende nye folk ut langs veien der erfarne til tider også kan ha hjertet i
halsen. Forbundet kan vise og opplyse om tilskuddsordninger DNT har, men
det er også mulig å søke kommuner, banker eller lokal næring om støtte. Dette
er opp til hvert lag å gjøre og man må være villige til å lete.
De profesjonelle må bli flinkere til å selge seg selv og hesten. Ha fokus på
individet og bygg noe opp om det og del ut til folk. Ha en sentral person som
lager noe når hesten gjør gode presentasjoner. Tydeliggjøre profilene våre i

form av både menneske og hest. Rikstoto er blitt bedre, men burde også bli
flinkere til dette.
Travlagene har et ansvar for å gi muligheten til et anlegg/treningsvei.
Amatørstaller ute i distriktene, om det er plass til 3 eller 10 er det samme, men
samle dere. Andelslag, ikke bare av medlemmer, men få med deg folk som
kanskje ikke har vært med før. Rekrutter gjerne på en lørdagskjøring.
Forbundet og lagene må stille opp og være med å vise sporten vår når
muligheten byr seg.
Det ble også spilt inn å ha en ekstra løpsdag amatør løpsdag (amatørtrente
hester/amatørkusk.) TVAGDER dekke dette? Eller at de lager reportasjer i en
eller annen form.
Alle lag burde opprette et spill lag. Begynn med lettest V4 feks.
Forsamlingen ble delt inn i grupper og fikk en god stund til å diskutere noen
punkter som ble sagt felles etterpå.

Her er de punktene de skulle diskutere:
Hvilke hesterelaterte lokale aktiviteter kan vi gjøre?
Hva kan vi gjøre for å få flere hester til start?
Hva kan vi gjøre for å øke antall hester i Agder?
Hva kan vi gjøre for å få flere hesteeiere?
Hva kan vi gjøre for å øke aktivitetene i lagene?
Hva kan man gjøre for å øke interessen for spill?
Hva forventer lagene av forbundet?
Hva tror dere forbundet forventer av lagene?
Hva mener dere skal være de viktigste fokusområdene de kommende årene?

Svar:
1
Etablerte treninger (klubben overordnet) bruke DU-tilskudd, profiler,
temakvelder for lagene, samlinger, flere lokalkjøringer, ponniaktivitet, tidsløp,

tilrettelegge for unge og flere staller. Forbundet må informere, mer aktive, lage
prioriteringsliste.
2
Få tilbake temakvelder mellom klubb og forbund. (travparken godt egnet)
lokalkjøringer sammen, lokalkjørings finale på travparken, hjelpe ungdom fra
ponni til hest, bilder til hester som vinner, lykkehjul, gjeninnføre
sørlandsmesterskapet, til start – flere fellestreninger.
3
Omfattende forslag fra Helge Gundersen(kommer på slutten av referatet),
følltilskudd som kommer fra forbundet, tilskudd til bedekning, oppfølging etter
til start, aktivitetstall (godgjøre med litt lønn) lagene legger opp til at man kan
ha de stallene, forbundet hjelper der de kan, oversikt over hvor man kan søke
penger.
4
Legge til rette for treningsfasiliteter, kursing for ungdom, andelshest regi
forbund og klubb positiv omtale, oversikt over hester i Agder, ekstraløp for
ungdom (støtte av Sørlandets Travpark feks)
5
Omfattende forslag av Helge Gundersen, legge aktivitet ut ifra
medlemsmassen, temakveld og lagene treffes, dugnader med grilling,
medlemsmøter, spill kvelder, sette opp buss til løpsdag, positiv omtale, info til
medlemmer.
6
På lagspill, rekruttering av spillere, sette opp buss til løpsdag, klubb sponser
maten på en løpsdag, lære å spille, spillinformasjon ut til lagene, forbundet kan
invitere til spill kveld, lettere å spille, konkurranse mellom lagene (forbundet
lager og har premie for de som har spilt mest, vunnet mest den måneden)
7
Informasjon, åpenhet, protokoller fra møter tilgjengelig, forenkle prosess for
årsrapport, støtte til lokale aktiviteter, dialogen bli bedre, det vi har gjort i dag
blir jobbet med, fortsette med det dere gjør nå.

8
Opprettholde medlemmer, levere det forbundet sier, at lagene gir mer skryt,
forventer alt, tilskudd blir fornuftig brukt
9
Faste løpsdager, DNT må øke tilskuddene, tilpasse løpsutskrivning, samhold i
hestesport, hjelpe nye kusker med oppsitt.
Styret skal jobbe gjennom punktene og stake ut en plan på veien videre. Vi
synes denne dagen var veldig fin, og vi håper og føler at vi kan dra lasset
sammen. Det var mange gode ideer og det er ikke sånn at vi kan jobbe med alle
på en gang, men vi har fokus på noe og vi begynner fortløpende med det vi kan
sette i gang her å nå.

Jeanett Topland Vereide
Forbundssekretær Agder Travforbund

Til Agder travforbund.
Forslag til punkt 3 på fellesmøtet.
Et forslag til dugnad for avlsfremmede tiltak. Vi må gjøre en felles innsats
mellom travklubbene og Agder travforbund, da må vi starte med å prøve å føre
flere hopper til hingst. Utgangspunktet er at hoppeeieren skal få ei drektig
hoppe tilnærmet gratis ved 30 dagers drektighet. Hvordan skal vi klare det?

Travklubbene får i oppdrag å finne frem 7-8 hopper i sitt distrikt som føres til
hingst.
Klubben yter et tilskudd til hoppeeieren på kr. 4000 ved konstatert drektighet.
A.T yter tilskudd kr. 2000
Sørlandets travpark tilskudd kr. 4000.
Disse beløpene administreres av A.T og fordeles til hoppeeierne. Tilsammen kr.
10 000 som normalt holder til utgiftene for hoppeeieren.

Vi sier at resultatet da kan bli fem drektige hopper per klubb. Tilsammen 65
hopper.

Finansiering:
Alle klubbene har noe penger på bok og må kunne klare å utbetale tilsammen
kr.20 000. A.T hadde et overskudd i fjor på 76 000 og har også over 800 000 kr
på bankkonto. Deres tilskudd vil bli 240 000. Sørlandets Travpark trenger hest i
løpsbanen og bør være med å betale kr 4000 per hoppe som utgjør samme
beløp. Finansiering av dette beløpet kan tas fra penger som blir spart av ST ved
at fire løp per løpsdag går med fem premier. Det blir en reduksjon i premiene
på kr. 224 000 per år. Denne oversikten er budsjettall.

Dette kan også bli et bra bidrag til den nye avlsstasjonen på Nodeland.

Helge.

