Referat fra lagledermøte på Sørlandets Travpark 12. februar 2018
Til stede: Rune Upsahl (Mandal/forbundet), Elin Gumpen (forbundet), Rudolf Roland
(Eiken/forbundet), Kai Sundberg (forbundet), Nils Ivar Helledal (Øyestad og Fjære), Åse Helland
(Lista), Anne Cathrine H. Andersen (Arendal og omegn), Stein Larsen (Grimstad og omegn), Leif
Tønnessen (Gyland), Marie Aamlid (Åmli), Arne Hansen (Setesdal), Wegard Sunde (Kristiansand og
omegn) og John Arne Degnes (forbundssekretær).
Ikke representert: Risør og Tvedestrand, Lyngdal, Lillesand og Birkenes
Sak 1 Velkommen
Forbundsleder Rune Upsahl ønsket velkommen, og fortalte om hva forbundet driver med, og hva
forbundet kan bidra med for lagene. Det arrangeres kurs, Til Start-samlinger og rutineløp.
Representanter fra styret stiller gjerne på møter i lagene, og forbundet yter bistand i forbindelse
med lokalkjøringer, som oppsett av løp/ponniløp, og trykking av program. Videre har forbundet
egen ponniavdeling og ungdomsgruppe.
Sak 2 Utfordringer framover
Spillomsetningen har gått betydelig ned etter at det kom myndighetskrav om at alt spill skulle være
registrert. Sørlandet er ekstra hardt rammet, og har den største prosentvise nedgangen så langt i
2018. Antall starthester er også dalende.
Løpsutskrivingen ble diskutert, og «meld i haugen» ble foreslått som et tiltak å teste ut.
Sak 3 Viktige datoer
Forbundets generalforsamling er 12. mars, og DNTs generalforsamling er 21. april. Aktuelle frister
vil det bli sendt påminnelser om gjennom året.
Sak 4 Kurs
Det var ingen ønsker om kurs i medlemsregisteret.
Sak 5 Navnsetting av løp
DNT ønsker at alle travløp skal ha et navn. Lagene er oppfordret til å lage løpsnavn til én løpsdag
hver på Sørlandets Travpark. Det kan være navn på hester, personer, eller sponsorer – alle løp skal
ha et navn framover.
Sak 6 Terminliste lokalkjøringer
Terminlisten for lokalkjøringer for 2018 ble satt opp. Risør og Tvedestrand var ikke representert,
men øvrige fikk en dato. Reglene ble delt ut, og er som tidligere. Aldersgrenser for rekruttløp ble
diskutert, og det ble poengtert at det er viktig at alle følger samme linje. I rekruttløp følges samme
aldersgrenser for kusker og ponnier som om det skulle vært registrert løp. Mindreårige kusker må
ha med følge, men kusken skal kjøre selv – ivrige foreldre (eller andre) som kusker med barn som
passasjer aksepteres ikke.

Sak 7 Eventuelt
Stein Larsen informerte om at Grimstad og omegn har spart betydelige summer på å bytte
strømleverandør til Ustekveikja Energi. Andre lag ble oppfordret til å ta kontakt for et tilbud.

John Arne Degnes
Forbundssekretær/referent

