Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 10. april 2018
Til stede: Rune Upsahl, Elin Gumpen, Rudolf Roland, Kai Sundberg og John Arne Degnes. Lene
Julseth og Marion V. Ekhaugen fra ponniavdelingen deltok under sak 13.
Forfall: Therese Nyhaven, Anette Hovstad og Anne Cathrine H. Andersen
Sak 13/18 Informasjon fra ponniavdelingen
Lene Julseth og Marion V. Ekhaugen orienterte om ponniavdelingens planer for 2018. Marion har
ansvar for å lage forslag til terminliste for ponniløpene på Sørlandets Travpark, og jobber aktivt med
å tilpasse den ut fra materiellet og hva som fungerte i fjor. Det vil bli arrangert kuskematch mot
Aalborg som de siste par årene, med løp både i Norge og Danmark. Årets ponnilandsleir arrangeres
på Momarken. Ponniavdelingen er positiv til å arrangere ponnilandsleir på Sørlandet snart igjen,
forrige gang var i 2015.
Sak 14/18 Tilskudd til ponniaktivitet
Vi venter en søknad fra Åmli til ponnileir. Videre hadde det kommet en forespørsel fra Sørlandets
representanter under Trekamp i Drammen om reisetilskudd. Det gjelder to transporter.
Vedtak: representanter fra Sørlandet under Trekamp i Drammen skal få kjøregodtgjørelse på 4,10
kr per km pluss bompenger.
Sak 15/18 Valg i Sørlandets Travpark AS
Rune Upsahl orienterte om generalforsamlingen i driftsselskapet 4. april. Valgkomitéens innstilling
ble fulgt, og valget var enstemmig.
Sak 16/18 Aktuelle saker på DNTs generalforsamling/planlegging av lagledermøte
Forslagsheftet til DNTs generalforsamling ble gjennomgått og diskutert. Representanter fra
klubbene og forbundets utsendinger til generalforsamlingen er innkalt til møte 17. april. Styreleder
Vemund Hansen i Sørlandets Travpark AS er invitert for å informere om samarbeidsprosjektet
Sørlandet-Forus-Bergen.
Sak 17/18 Anleggskontakt
Anleggskontakt Trygve Holtebekk har gått ut av styret. John Arne tar kontakt for å høre om han er
villig til å fortsette.
Sak 18/18 Datoer for Til Start
Vi hadde opprinnelig satt opp samlinger som kolliderte med DNTs generalforsamling, og disse er
utsatt. John Arne er i dialog med Knut Olav Dahl om nye datoer.
Sak 19/18 Aktiviteter
Kai Sundberg tar ansvaret for å arrangere voltekurs. Hovslagerkurs er etterspurt. Forslag om åpent
avlsmøte.

Sak 20/18 Konkurranse for å stimulere bruk av ungdomskusker
Det ble bestemt å sette opp en konkurranse der hesteeiere som starter med ungdomskusker får ett
lodd per start, og det trekkes gevinster på slutten av året. Konkurransen starter førstkommende
løpsdag, og varer ut året. Hovedpremie skal være en reise, mulighetene for å kjøpe en plass på
«Ford-touren» undersøkes. Informasjon om konkurransen, inkl. liste over lokale ungdomskusker,
settes inn i baneprogrammet.
Sak 21/18 Søknad om støtte til ombygging av Travskolen
Det hadde kommet inn en søknad fra Sørlandets Travpark AS om støtte på kr 35 000 til ombygging
av Travskolen.
Vedtak: Søknaden innvilges. Utbetaling skjer når prosjektet er ferdigstilt og en oversikt over
kostnadene er mottatt.
Sak 22/18 Bingomidler
Rutiner rundt bingomidlene til Arendal og omegn ble diskutert. John Arne lager et forslag.
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