Referat fra lagledermøte på Sørlandets Travpark mandag 27. mars 2017
Til stede: Rune Upsahl, Trygve Holtebekk, Kai Sundberg, Elin Gumpen, Therese Nyhaven, Lene
Julseth, Bente Espebu, Marie Aamlid, Sven Harry Røed, Kenneth Hobbesland, Monica Tønnesland,
Tommy Røyrås, Marlene Grimstad, Åse Helland, Anette Hovstad, Nils Ivar Helledal, Tonje Ramfjord
og John Arne Degnes.
Ikke representert: Risør og Tvedestrand, Lyngdal, Gyland
Sak 1 Informasjon fra Rune Upsahl
Forbundsleder Rune Upsahl ønsket velkommen og informerte kort om planlagte aktiviteter.
Fôringsforedrag med Rasmus Jensen 30. april, og tannhelse hos hest-foredrag med Øyvind Berven
23. mai.
Sak 2 Informasjon fra Sørlandets Travpark
Daglig leder Kjetil Olsen presenterte status for AS-et og tall fra 2016. Han kunne også opplyse om
at baneomsetningen på V75-dagen 25. mars var den høyeste siden 2012, sett bort fra
sommertravet.
Sak 3 Lokalkjøringer
Leder Stein Larsen i Grimstad og omegn fortalte om hvordan de gjennomfører sine lokalkjøringer.
Blant hans tips og råd var: tilpasset løpsoppsett til hestemateriellet, gode premier, skikkelig
innbydelse og gjennomføring, samling med funksjonærer umiddelbart etterpå, og evaluering på
første styremøte. Premier til deltakerne og brus til kiosken kan anskaffes gunstig i Danmark.
Det ble diskusjon om antall ponniløp på lokalkjøringene, med forskjellige meninger. Noen vil ha
kun ett løp per ponni per lokalkjøring, mens andre legger til rette for to. Rekruttløp bør prioriteres.
Videre ble forbundets støtte på kr 200 per startende ponni tatt opp. Det ble foreslått å halvere, og
også å fjerne den helt, men konklusjonen ble at ordningen fredes i 2017.
Sak 4 Hvordan få flere starthester på Sørlandet
Kai Sundberg hadde gått gjennom resultatlister, og blant annet funnet en løpsdag på Sørlandet
hvor 34 sørlandshester heller startet på bortebane i perioden fra onsdagen før til søndagen etter.
Klubbene hadde fått i hjemmelekse å undersøke årsaker blant de aktive i sin klubb. Blant
tilbakemeldingene var:
Mandal: for mye tillegg, velger heller å reise enn å starte fra 40 meter tillegg
Grimstad: ofte upassende grunnlag. Ønske om mer auto i lavere grunnlag, og færre tilleggsløp
Setesdal: for lite hoppeløp i litt høyere grunnlag
Kristiansand og Åmli: generelt for dårlig tilpasset løpstilbud
Sak 5 Rekruttering
Rune Upsahl fortalte om anskaffelsen av en klubbhest i Mandal Travklubb.

Videre ble det diskutert om å kjøre ungdomsløp med ekstra premier har noen effekt for de lokale
ungdommene, og det var enighet om at det er et dyrt tiltak i forhold til hva man får igjen lokalt.
B-trenerlisensen ble tatt opp, og flere synes det er for tungvint å starte opp med denne.
Godkjenning av stall, eget firma, bankgaranti osv., for å kunne ha fire hester.
Sak 6 Representasjon
DNTs generalforsamling skal ta opp DNT-styrets forslag om representasjon, hvor hvert forbund får
én representant per 125 medlemmer. Diskusjonen fikk først og fremst på om vi skal stemme
samlet, selv om noen ikke støtter DNT-styrets forslag. Det ble pekt på at hver leder taler på vegne
av sin klubb, og derfor bør diskutere saken med eget styre.
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