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Agenda 
1 Godkjennelse av innkalling 
2 Valg av referent, dirigent og to personer til å undertegne protokollen. 
3 Årsberetning 2017 
4 Regnskap 2017 
5 Budsjett 2018 
6 Fastsettelse av medlemskontingent 
7 Innkomne forslag 
8 Valg 
9 Eventuelt 
 

3. Årsberetning: 
 
Styret har i 2017 bestått av: 
Leder: Stein Larsen 
Nestleder: Torfinn Søgård  
Kasserer: Tonje Ramfjord 
Sekretær: Margrethe Nilsen 
Styremedlem: Trond Ålenborg 
 
Varamedlemmer:  
Lene Julseth 
Lotte Nordli 
 
Det har i beretningsåret vært avholdt 8 styremøter og blitt behandlet 36 saker. I tillegg er en del 
småting ordnet med nettmøter via styrets Facebookside. Samarbeidet i styret har fungert svært bra 
og alle oppgaver/gjøremål er blitt utført. Klubben har vært representert ved årsmøte i forbundet, 
DNT og på halvårsmøte. Vi var ikke på generalforsamlingen i AS’en, da dette møtet var 
forhåndsavgjort gjennom overstyring fra DNT.  
Klubben har ved årsskiftet 96 medlemmer. 
 
Hrani: 
Det har ikke vært avholdt formelle møter med Hrani i 2017, da dette ikke har vært nødvendig. 
Samarbeidet fungerer fortsatt meget bra og det har ikke vært noen kontroverser.  
 
Dugnader: 
Det har vært gjennomført flere dugnader på Frivoll Travbane gjennom året, spesielt i forkant av 
kjøringene og ved forefallende behov. Største innsatsen var oppgradering av klubbhuset, som er malt 
opp og har fått et ansiktsløft. Dette ble satt bort. Videre var det noe dugnad i forbindelse med 
oppgraderingen av stallens fire nye bokser. 
 
Lokalkjøringer: 
Det ble holdt tre lokalkjøringer også i 2017. Den første kjøringa var på skjærtorsdag. Den andre var i 
mai, den siste var i oktober. På alle kjøringene var det mange hester påmeldt, faktisk flere enn hos 
noen andre, noe som på ny har gitt oss betydelige inntekter. Også i 2018 tar vi sikte på å arrangere 
minst tre kjøringer.  
 
 
 
 



Andre aktivitet på området: 
Det har også i 2017 vært arrangert et stort stevne av Hrani. Utover det har det vært avholdt to 
distanseritt med utgangspunkt i banen, Arnardo har leid plass til sirkus, mens hundeklubben hadde 
egen hundedag. Grimstad maraton gikk dessuten også i 2017 over banen. 
 
Klubbhus: 
Leiligheten er fortsatt utleid til brødrene Rislå Tellefsen. Dette gir oss 44.400,- kroner i året i 
inntekter. GOT har ingen merknader til leieboerne. Utover dette har det vært lite utleie av bygget, 
også på grunn av støy overfor leietakerne. 
 
Stallen: 
Stallen var som kjent leid ut til travtrener Johan K Eriksen, som på kort tid fikk full stall. Overraskende 
valgte han å si opp stallen da han fikk tilbud om å leie stallen på Inntjore. Styret tok hans valg til 
etterretning og forsøkte i lang tid å få nye leietakere, uten å lykkes. Siden august har man holdt 
stallen åpen som amatørstall. Arbeidet med å få inn en ny trener er på ingen måte droppet, men det 
viser seg tungt. Styret har imidlertid mål om å få dette på plass i 2018. 
 
Investeringer/vedlikehold: 
Det er ikke foretatt mange store investeringer på anlegget utover klubbhuset og uteboksene i stallen. 
Noe vedlikehold på redskap og traktor er det, men dette er det kontroll på. I 2018 vil det være behov 
for ny oppgradering av banen og jernbanelinje, samt mer sand i sandbanen.  
 
Økonomi: 
Økonomisk går det greit. I 2017 ender vi imidlertid opp med et underskudd på 90.262 kr. Dog er det 
drøye 61.000 utestående. Dette er fakturaer sendt ut i slutten av 2017, med forfall i 2018, samt noen 
som ikke er betalt på tiden gjennom året. Dette vil bli krevd inn i 2018, så reelt er underskuddet ca 
minus 31.000.  
I og med det er tatt oppgraderinger på anlegget som man hadde håpet ville bli dekket inn med 
leiekostnader fra stallen, og klubbhuset er pusset opp, er tallene noe røde. Men med god økonomisk 
styring og inndriving av fordringene fra 2017 i 2018, vil man innhente dette underskuddet igjen.  
 
Regnskapet er godkjent av revisorene. Dog med en note om at det må være bedre 
kontanthåndtering i forbindelse med lokalkjøringene. Dette har styret tatt til etterretning og det blir 
utarbeidet rutiner på dette sammen med revisorene fra 2018. 
 
Budsjettet for 2018 legges frem med et overskudd da det tas høyde for at utestående blir inndrevet. 
Videre vil det i 2018 bli gjennomgått de forsikrings, strøm og kommunale utgifter vi har, samt 
abonnementer osv i håp om å kunne spare. Styret ser ikke de store mulighetene for økt inntjening, 
og da blir det å kutte kostnader, samt ha strammere styring. 
 
Miljøet og fremtiden: 
Styret er av den oppfatning at miljøet i klubben fortsatt er svært bra. Dessverre opplevde vi i 2017 at 
klubbens beste hest, Valla d’Estino, fikk en alvorlig skade som satte stopper for karrieren Dermed 
mistet vi et flaggskip. Heldigvis er det mange gode hester og få virkelig gode fortsatt, som tjener gode 
penger.  
 
Sport i klubben: 
Klubbens hester tok 39 seire og tjente over 1,67 millioner kroner i 2017. En solid nedgang fra 56 seire 
og 3,2 millioner kroner innkjørt i 2016. Men de virkelige storløpsseierne som Derby har manglet. 
Noen voldsomme seiersmaskiner bortsett fra Fabian BR har vi heller ikke hatt.  
Men det spirer og gror godt, og flere spennende unghester er i klubbmedlemmers eie. Så det ser lyst 
ut! 



Gjennomgang måned for måned: 
Her er et glimt av noen ting og hendelser gjennom 2017. 
 
Januar 
7. Frivoll Borken tar årets første klubbseier, det i V75 på Klosterskogen. Den var verdt 40.000 kroner. 

 
 
10. Dopingforedraget med sjefsveterinær Anne Wangen i DNT trekker fullt hus og var svært så 
vellykket. 

 
 
21. Bertebaias tar årets andre klubbseier til eier Torhild Hansen store glede på Jarlsberg. 
 
24. Nok et rekordraskt, stille og rolig årsmøte ble avviklet i GOT, blant annet med utdeling av Årets-
hest teppene. 
 
25. Klubbens satser på ponnisamlinger igjen, og denne gangen dukket det opp en håndfull som 
kunne kose seg med vafler i klubbhuset etterpå. 

 
 
26. Haugestad Losen avlegger årsdebut med en strålende seier på Jarlsberg for Lene Julseth og Kim 
Andre Myren. Tiden ble gode 33,2/2100 m volte på en sølebane. 

 
 
Februar 
1. Arnfinn Bruflodt klinker til med en flott Bjerke-seier til Søndre Lynet. Seieren var verdt 24.000 
kroner. 
 
7. Godberg Larsens Brooklyn Bounce vinner på Momarken. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154419626229542&set=gm.1149464251818754&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154419626229542&set=gm.1149464251818754&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/torhild.hansen.3?fref=gs&dti=311551188943402&hc_location=group
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154462452029542&set=pcb.1162090307222815&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154462452029542&set=pcb.1162090307222815&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/groups/311551188943402/permalink/1162448863853626/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154670869221273&set=gm.1162448863853626&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154670869221273&set=gm.1162448863853626&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154467869879542&set=gm.1164094620355717&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154467869879542&set=gm.1164094620355717&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154419626229542&set=gm.1149464251818754&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154670869221273&set=gm.1162448863853626&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154467869879542&set=gm.1164094620355717&type=3&ifg=1


8. Vår strømleverandør Ustekveikja energi kommer inn som ny hovedsponsor på Frivoll! 
 
19. Klubben gjør rent bord på Årets hest-gallaen på Sørlandets travpark. 
* Preben Haagensen - Årets amatørtrener på Sørlandet 
* Kretsen rundt Valla d'Estino - Årets fireåring og Årets hest på Sørlandet 
* Tonje Ramfjord og Trond Mikkelsen og Pave Odin - Årets Kaldblods på Sørlandet 
* Trond Møretrø og Chipover SS - Årets treåring på Sørlandet 
 
24. Willy Salvesens debutant Tintin tar en overlegen debutseier på 32,6/2100 og ser strålende ut. 
 
25. Per Otto og Lasse Aagres Fabian BR tar årets første storløpsseier med seier i Widding-løpet på 
Bjerke! Kruttsterkt. I det slagne feltet var blant annet den senere årgangseneren Ferrari BR. 
 
28. Wonder Dream debuterer med monteseier på Forus, men hinker av banen med brudd i kneet 
etter det og ender med det karrieren. 
Mars 
9. Brooklyn Bounce DK, tilhørende Godberg Larsen, tar årets andre seier på Klosterskogen. 

 
10. Ny ponnisammlingen, og selv om banen var veldig klissete og tung koste unger og ponnier seg. 
 
11. Lene Julseth overtar vervet som ny leder for ponnitravet på Sørlandet.  
 
16. Tintin, tilhørende Willy Salvesen, slår til med en ny råsterk seier og står dermed med to av to.  
 
19. Arbeidene med de fire nye boksene på Frivoll er i full gang. Disse sto ferdige etter få dager. 
 
25. Rålekre Fabian BR tar en ny seier, nå på Sørlandet. Denne gangen var det V75 og 40.000 kr i 
første. 
 
April 
13. Til dagens kjøring, Skjærtorsdag, åpnet klubbhuset i ny drakt etter en total makeover innvendig.  
 
20. Ove Gjeruldsens stilige hoppe Chellas Girl klinker til med seier på knallgode 13,3 på Jarlsberg.  

 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154499668754542&set=gm.1176544672444045&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154499668754542&set=gm.1176544672444045&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154502137319542&set=gm.1177732988991880&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/preben.haagensen.7?fref=gs&dti=311551188943402&hc_location=group
https://www.facebook.com/tonje.ramfjord?fref=gs&dti=311551188943402&hc_location=group
https://www.facebook.com/trond.mikkelsen.5?fref=gs&dti=311551188943402&hc_location=group
https://www.facebook.com/willy.salvesen.92?fref=gs&dti=311551188943402&hc_location=group
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154545851344542&set=pcb.1193316887433490&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154545851344542&set=pcb.1193316887433490&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154553642264542&set=gm.1196312720467240&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154553642264542&set=gm.1196312720467240&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154580511969542&set=gm.1205277829570729&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154580511969542&set=gm.1205277829570729&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154796735176273&set=pcb.1207281326037046&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154796735176273&set=pcb.1207281326037046&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154796735381273&set=pcb.1207281326037046&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/lene.julseth?fref=gs&dti=311551188943402&hc_location=group
https://www.facebook.com/willy.salvesen.92?fref=gs&dti=311551188943402&hc_location=group
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154610091764542&set=pcb.1214446618653850&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154610091764542&set=pcb.1214446618653850&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154680260124542&set=pcb.1240785869353258&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154680260124542&set=pcb.1240785869353258&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154703194394542&set=gm.1249269998504845&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154703194394542&set=gm.1249269998504845&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154703194394542&set=gm.1249269998504845&type=3&ifg=1


21. Fra Salve Haugaas dukket det opp gamle Frivoll-bilder som satte minnene i sving på Facebook. 
Her er ett av dem.  

 
 
25. Ble det avholdt medlemsmøte, der det ble diskutert sakene som skulle opp på den kommende 
generalforsamlingen DNT.  
 
Mai 
16. Ny seier til Fabian BR, nok en gang på Bjerke og av det sikre slaget. 

 
 
18. En skade setter stopper for klubbens store stjerne, Valla d'Estino.  
 
25. Klubbens lokalkjøring gjennomføres på Frivoll, med fyldige felter og nok en gang masse folk. 
 
Juni  
9. Allan Braatlund får en flott debutseier med flotte SK'S Bukefalos på Jarlsberg. 

 
 
13. Johan Kringeland Eriksen sier opp leieforholdet på Frivoll travbane.  
 
29. Andelslaget rundt Cool Canadian opplever en enkel debutseier på 17,7/2100 m på Bergen 
travpark verdt 18.000 kroner. 
 

https://www.facebook.com/groups/311551188943402/permalink/1250381281727050/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154746762781713&set=pcb.1250381281727050&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154746762781713&set=pcb.1250381281727050&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/allan.braatlund?fref=gs&dti=311551188943402&hc_location=group
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154906710499542&set=gm.1319157554849422&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154906710499542&set=gm.1319157554849422&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154746762781713&set=pcb.1250381281727050&type=3&ifg=1


Juli 
2. Stilige A Dream vinner for Kåre og Lotte på Sørlandets travpark. Tiden ble knallsterke 1.15,9/2100a  
og den var verdt 14.000 kr. 

 
 
3. To Grimstad ponnier/kusker vant under ponnilandsleiren på Forus i helgen. Glorious fra Hubertus - 
Malin Christine Julseth og Sammy Star - Sarah Tobiassen. Gratulerer godt kjørt 

 
 
11. SKs Bukefalos legger på til to strake. Hesten til Allan Bråthlund rekordforbedret seg samtidig til 
1.32,2 over 2100 meter volte. 
 
21. Andelslaget rundt Cool Canadian får sin andre strake seier, nå under natttravet på Sørlandets 
travpark. 
 
30. Stall S&M tar sin første seier med Ty Venn på Klosterskogen. 
 
 
August 
3. Silje, Tronn og Helge Gundersen får en flott seier med Sky Grande GG på Drammen. Etter litt 
famlende innledning på karrieren viste hesten voldsomt kapasitet og utvikling. 
 
9. Styret vedtar å dra i gang amatørstall på Frivoll igjen etter at flere forsøk på å få inn en trener 
mislykkes. Mens det arbeidet fortsetter tilbys alle plass på banen 
 
12. Jenny Thygesen, som trener, og Tina Carlsen, som oppasser, tar storløpsseier i DNTs femårsløp og 
får med seg 250.000 kroner. Her har kretsen rundt Voje Diva levert er solid håndtverk bak det som er 
den største seieren tilknyttet klubben i år. 
 
14. Seiersmaskinen Ask Eld sørger for seier til familien Askvik etter en strålende prestasjon og seier 
på 1.26,3 på Sørlandets Travpark. Seieren var verdt 18.000 kroner. 
 
14. Klubbens Per Otto Aagre starter opp som trener igjen, med noe han virkelig kan: Temming, 
innkjøring og grunntrening av unghester. Vi ønsker lykke til! 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154917719579542&set=gm.1322273831204461&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154917719579542&set=gm.1322273831204461&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154979593434542&set=gm.1341999729231871&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154979593434542&set=gm.1341999729231871&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155006764409542&set=gm.1351475321617645&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155006764409542&set=gm.1351475321617645&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/nilsivar.gundersen?fref=gs&dti=311551188943402&hc_location=group
https://www.facebook.com/jenny.thygesen.9?fref=gs&dti=311551188943402&hc_location=group
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155039179829542&set=gm.1365362026895641&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155039179829542&set=gm.1365362026895641&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155119157524542&set=gm.1400694203362423&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154917719579542&set=gm.1322273831204461&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/1936769249893439/photos/pcb.1997426100494420/1997424707161226/?type=3&ifg=1


15. Klubben får en avtale med alternativ behandler Ernst Karlsen som kommer på Frivoll og hjelper 
med hestene der hver mandag. 
 
16. Svingene på Frivoll blir dradd opp og banen er igjen super å kjøre på.  
 
16. Den lokale ponnikusken Sarah Tobiassen er med på kuskematch i Danmark og blir nummer to. 

 
 
23. Endelig! I et møte med kommunen bekreftes den nye hesteløypa mellom jernbanelinja og 
Dømmesmoen. Det er satt av 600.000 kroner til grunnerverv og selve strekket.  

 
 
Oktober 
1. Årets siste lokalkjøring på Frivoll. Etter dager med regn var det opphold en håndfull timer, akkurat 
nok for å gjennomføre kjøringen i regi Arendal og omegn. Som ellers i år med mye hest og masse 
folk. 
 
2. Opprydning på jernbanelinja var nødvendig etter den første høststormen. 

 
 
10. I et uhell blir A Dream påkjørt og kom seg løs. Heldigvis gikk det bra med hest og kusk. 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155124962314542&set=pcb.1403228889775621&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155124962314542&set=pcb.1403228889775621&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155372378056273&set=a.10150739892621273.446409.529241272&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155372378056273&set=a.10150739892621273.446409.529241272&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155140919024542&set=gm.1410117725753404&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155140919024542&set=gm.1410117725753404&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214355703676795&set=gm.1418091601622683&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214355703676795&set=gm.1418091601622683&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155372378056273&set=a.10150739892621273.446409.529241272&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155140919024542&set=gm.1410117725753404&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214355703676795&set=gm.1418091601622683&type=3&ifg=1


17. Ty Venn testes i amerikanervogn på Drammen travbane og vinner enkelt. Tiden ble 1.27,2/1700 
meter.   

 
 
21. Ty Venn, tilhørende Stall S&M er på farten igjen, nå i V75 på Bergen der den tar en enkel seier 
verdt 40.000 kroner. 
 
22. Denne kvelden ble det dobbelseier til klubbhestene på Sørlandets travpark. Sky Grande GG vant 
nok en gang, noe også seiersmaskinen Fabian BR gjorde. 
 
November 
2. Dobbel på Klosterskogen denne kvelden. Ivana Divic får kjenne seierens sødme med sin egen 
Santori Divic. Fireåringen ledet hver meter. Lilje Bausa tok like før årets første seier for Anita og Ida 
Kathrin Nielsen. Seieren var verdt 20.000 kroner. 
 
3. Ask Eld tar en kruttsterk seier på Jarlsberg. Den var verdt kr 18.000. 

 
 
7. Andelslaget rundt Cool Canadian fikk en enkel seier på Forus. Treåringen travet 1.16,1 over 2100m 
auto, som var ny rekord.  

 
 
11. Ask Eld, tilhørende familien Askvik tar en råsterk seier i V75 på Sørlandet i dag. Den gav kr 60.000. 

https://www.facebook.com/Ivana.Divic?fref=gs&dti=311551188943402&hc_location=group
https://www.facebook.com/idanielseeen?fref=gs&dti=311551188943402&hc_location=group
https://www.facebook.com/idanielseeen?fref=gs&dti=311551188943402&hc_location=group
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155246345929542&set=gm.1455537181211458&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155246345929542&set=gm.1455537181211458&type=3&ifg=1


 
12. Tintin er tilbake! Vinner helenkelt på Forus. Willy Salvesen har fått sin stilige hest tilbake i topp 
skikk. 
 
14. Lilje Bausa, tilhørende Anita og Ida Kathrin Nielsen tar sin andre strake seier på Momarken. 

 
 
Desember 
1. Klubbens æresmedlem Tormod Håland fyller 100-år! Vi besøkte selvsagt den spreke jubilanten 
med blomster fra klubben. 

 
 
3. Lars og Per Otto Aagre får en ny flott seier med Fabian BR på Sørlandet. 
 
13. Tintin vinner igjen, denne gangen helt overlegent på Bjerke og får med seg 20.000 kroner hjem til 
Grimstad. 
 
17. Chellas Girl sjokkvinner på Sørlandet med en lynrask sluttspurt verdt 24.000 kroner til eier Ove 
Gjeruldsen. 

 
 
26. Jenny Thygesens ulykkesfugl K.K. Alligator tar en etterlengtet seier på Forus. Dette blir årets 39. 
og siste vinner. 
 
 

https://www.facebook.com/willy.salvesen.92?fref=gs&dti=311551188943402&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/311551188943402/permalink/1462278837203959/
https://www.facebook.com/Anitan79?fref=gs&dti=311551188943402&hc_location=group
https://www.facebook.com/idanielseeen?fref=gs&dti=311551188943402&hc_location=group
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155262891479542&set=gm.1462278837203959&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155262891479542&set=gm.1462278837203959&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/groups/311551188943402/permalink/1478942652204244/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155299490969542&set=gm.1478942652204244&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155299490969542&set=gm.1478942652204244&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155262891479542&set=gm.1462278837203959&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155299490969542&set=gm.1478942652204244&type=3&ifg=1
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154502137319542&set=gm.1177732988991880&type=3&ifg=1


Statistikken på klubbhestene (registrert i klubben pr 31/12-17): 

 
 



2018: 
I 2018 har styret som hovedmål å utvikle og sikre en solid og god drift av stallen, helst med en trener. 
Videre må det foretas en oppgradering av banen og deler av løypenettet. Det har ikke vært lett å 
engasjere medlemmene nok til å innby til en haug temakvelder og sosiale samlinger og turer, men vi 
vil også i 2018 forsøke dette innimellom.  
 
Sammendrag: 
2016 var klubbens gullår. Slik sett er 2017 blitt et mellomår.  
Det er ikke til å legge skjul på at skuffelsen var stor da leien av stallen ble sagt opp. Det skapte en 
down og tok litt av pipen av flere. Det ble en tung periode. Spesielt fordi Frivoll med sin historikk nok 
en gang fikk en mørk sky over seg. Å da forklare at det ikke lå verken krangel eller overenstemmelser 
bak, var ikke lett. Det er nå et tilbakelagt stadium og man må se fremover og ta tak i de muligheter 
som er og dyrke dem. 
2018 kan bli et nytt toppår. Mange har flotte unghester på gang. Grimstad er beste, mest aktive og 
mest levende klubb. Det skal vi videreutvikle! 
Styret vil avslutte med å takke alle medlemmer som har bidratt på dugnader gjennom året. Takke alle 
som stiller opp og som bidrar. Dette er et felles løft og mange, veldig mange har en stor del av æren 
for at vi har lykkes. Takk! 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Regnskap  
Regnskapet for 2016 

   
Benevning                                            Inn                          Ut 

Kiosk  102.793                       29.011 

Lokalkjøringer  35.400                       52.141 

Utleie stall                66.500 

Utleie hybel                44.000 

Utleie sirkus                  6.000 

Utleie Hrani                49.175 

Medlemskontingent                16.550 

MVA refusjon                27.477 

Sponsorinntekter                42.000 

Banebidrag                38.500 

Div inntekter                  4.332 

 
Strøm, forsikring, kommunale utgifter  

 
                                                   121.367 

Abonnementer                                                       19.272 

Traktor rep og diesel                                                       62.121 

Stall, møkk og flis                                                         3.175 

Banktjenester                                                           792 

Kjøpt brukt kjøkken stallen                                                         6.500 

Stallen, nye bokser, vedlikehold og 
reklameskilter på travbanen  

                                                     74.077 

Skrape jernbanelinja, slodd og pigger til rive                                                       18.063 

Servering årsmøte 2017                                                         2.495 

Servering møter, dugnader                                                        2.768 

Renovasjon klubbhuset                                                       28.045 

Skadedyrkontroll                                                         5.651 

Vedlikehold bane, anlegg og treningsveier                                                       74.206 

Div utgifter                                                       23.305 

 
Underskudd 2017 

                                 
          90.262                        

 
Totalt  

 
                                 522.989 

 
                     522.989 

 
Utestående: 
Sponsorer       7.500 
Hrani, andel kom avgifter    5.000 
Stall-leier    15.750 
Leie klubbhus      1.000 
Løpsbidrag    24.000 
Baneleie trekkhundklubb     3.000 
Fargerike, kredittnota      4.789 
Samlet kr    61.039 
 
 
 
 
 



5. Budsjett 2018 

 

 Post                      Inn   Ut 

Banetilskudd   40.000 

Medlemskontingent   16.000 
Leie staller   60.000 

Leie leilighet klubbhus   44.000 
Leie Hrani   33.500 

Lokalkjøringer   40.000 30.000 
Kiosksalg 100.000 30.000 

Utestående fordringer 2017   60.000 

MVA refusjon   20.000 
Andre leieinntekter Frivoll   10.000 

Reklamesalg Frivoll   15.000           
Diverse                                                11.000   

 
Kurser, møter, foredrag, styret   15.000 

Rekruttering, turer, klubbhus   10.000 

Forsikring   23.000 
Strøm - kommunale avg 100.000 

Stall, flis og møkk   36.000 
Vedlikehold bygninger   10.000 

Vedlikehold traktor   30.000 
Vedlikehold treningsløyper/sandbane   25.000 

Vedlikehold bane   10.000 

Redskap, vedlikehold og innkjøp   15.000 
Diesel   20.000 

Abb tv og aviser   20.000 
Diverse     5.000 

 
Totalt 459.500 389.000 

 
Resultat 

 
70.500 

 
 
6. Fastsettelse av medlemskontingent: 
Styret foreslår at medlemskontingenten økes med kroner 50,- for hver av kategoriene. Den har nå 
støtt stille i flere år. Ny pris for støttemedlem blir da 150,- (DNT ordinært medlem 4) og 
hovedmedlem 300,- (DNT ordinært medlem 7) Samtidig forslås familiemedlem satt til kr 50,- (DNT 
ordinært medlem 2) for hvert medlem av husstanden utover første medlem. 
Forslag til vedtak: Kontingenten endres til 150,- (støtte), 300,- (hoved) og 50,- (familie) fra 1.1.2019. 
 



7. Innkomne forslag. 
Salg av Frivoll – nytt hestesportssenter 
Det er en kjensgjerning at presset på Frivoll, treningsveiene og arealene øker. Bruken av 
jernbanelinja er omstridt, det er søkt om etablering av kjøpesenter ved Konserves, som vil bety økt 
trafikk inn til banen osv osv.  
Det kan ikke stikkes under en stol at situasjonen om 10-15 år vil være betydelig annerledes enn i dag. 
For å komme denne situasjonen i forkjøpet, og for å se på de muligheter som er, bør årsmøte 
nedsette en arbeidsgruppe med et mandat: Se på mulighetene for avhending av Frivoll og etablering 
av et nytt anlegg. 
Det må være klart at denne gruppen kun skal sondere mulighetene som er. De skal så innen 
utgangen av 2018 utarbeide et notat for neste årsmøte, som speiler de muligheter vi har og de valg vi 
bør ta. 
Forslag til vedtak:  
Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av et styremedlem og inntil to øvrige personer styret 
spør, som skal utrede mulighetene for salg av Frivoll og etableringen av et nytt travsportssenter i 
Grimstad. Gruppen legger frem sin konklusjon innen årsmøtet 2018. 
 
8. Valg: 
Valgkomiteens enstemmige innstilling: 
Stein Larsen – leder (gjenvalg) 
Torfinn Søgård – nestleder (ikke på valg) 
Trond Ålenborg – styremedlem (ikke på valg) 
Lene Julseth – styremedlem (ny) 
Anita Nielsen – styremedlem (ny) 
 
Ellen T Senum – vara (ny) 
Inger Torild Hansen – vara (ny) 
  
Representant til DNT’s generalforsamling: 
Velges av Agder travforbund 
  
Representant til Agder Travforbunds generalforsamling: 
Leder og nestleder 
  
Revisorer: 
Allan Omholt 
Kay Underhaug 
  
Valgkomite: 
Jenny Thygesen (gjenvalg) 
Ingunn Christensen (gjenvalg) 
Margrethe Nilsen (ny) 
 

 



9. Eventuelt 
9.1. Referat Årsmøtet 2016 
Årsmøtereferat Grimstad og Omegn Travselskab 2016 

Klubbhuset Frivoll travbane - 24. januar 2017 
 
1. Godkjennelse av innkalling 
Godkjent uten merknader 
 

2. Valg av referent, dirigent, tellekomité og to til undertegnelse av protokollen Referent: 
Margrethe Nilsen   
Dirigent: Stein Larsen 
Tellekomite: Kay Underhaug og Lene Julseth 
Undertegnelse av protokollen: Britt Grinland og Ove Gjeruldsen 
Godkjent uten merknader 
 
3. Årsberetning 2016 
Opplest. Helge Gundersen har et ønske om referat fra året før i beretningen. 
Godkjent med denne merknaden 
 
4. Regnskap 2016  
Kay U. lurer på om post lokalkjøring/kiosk, postene kiosk og lokalkjøring er blandet, slik at tallene er 
litt byttet om på disse postene.  Helge G. lurer på hvorfor flis/møkk var så lav, og hvor utgifter for 
nytt lydanlegg er. Grødum betalte reklameskilt i flis og Johan kom inn i august og tok over kostnaden 
for møkk og flis. Lydanlegg og pc ligger under «vedlikehold bane».  
Hva gav kjøringen med Travdiscount i resultat?  Travdiscount-kjøringen gav ca 40.000 i inntekter. 
Samtidig som vi fikk kjøpt fine premier til en lav kostnad.  
Godkjent med disse merknadene 
 
5. Budsjett 2017 
Ønsker å gjøre noe med abonnementer til RD, TGN?  Allan O. lurer på om traktorposten er for lav 
hvis det er inkl evt kjøp av ny traktor. Budsjettet er for vedlikehold, ny traktor er ikke i budsjett. 
Preben H. lurer på om vedlikehold bane er for lav i forhold til resten av løypenettet. Løypenettet 
utover banen hadde stort behov for masse og lengre strekninger. Banen krever mindre i denne 
omgang.  
Godkjent med disse merknadene 
 
6. Fastsettelse av medlemskontingent 
Det ble vedtatt at medlemskontingenten forblir uforandret 
   
7. Innkommende forslag: 
Kjøp av ny traktor. Forslag om at noen som er kyndig med traktor er med for å finne en traktor som 
passer til bruken. Det er ifølge revisor rom for å bruke inntil kr 150 000 på en ny traktor, og dersom 
gammel traktor selges/innbytte økes rammen tilsvarende. 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
8. Valg 
Innstilling fra valgkommitéen: 
Torfinn Søgård- (valg nestleder)- valgt 
Trond Ålenborg- (valg styremedlem)- valgt 
Stein Larsen- (valg leder)- valgt 
Margrethe Nilsen- (styremedlem ikke på valg) 



Kim Andre Myhren stiller sin plass til Lene Julseth (ny) 1. varamedlem- valgt 
Lotte Nordli (ny)2. varamedlem- valgt 
Representant til DNTs generalforsamling: 
Stein Larsen- Valgt 
Torfinn Søgård (Vara)- Valgt 
 
Representant til Agder Travforbunds generalforsamling: 
Stein Larsen- valgt 
Torfinn Søgård- valgt 
Tonje Ramfjord- valgt 
 
Revisorer: 
Allan Omholt 
Einar Askvik 
 
Valgkommité: 
Tom Helgesen (gjenvalg)- valgt 
Jenny Thygesen (gjenvalg)- valgt 
Ingunn Christensen (ny)- valgt 
 
Eventuelt 
9.1 årets hest 
3 årig kaldblodshest: Eikfaksen 
3 årig varmblodshest: Chipover SS 
4 årig kaldblodshest: Troll Svenn 
4 årig varmblodshest: Valla d’Estino 
Eldre varmblodshest: Soho 
Eldre kaldblodshest: Pave Odin 
Montehest: Amiral Godiva 
Amatørtrener: Preben Haagensen 
Oppdretter: Harald Wennesland 
Trener: Øystein Tjomsland 
 
9.2. Johan Kringeland Eriksen har et ønske om å sette opp 4 bokser i høyrommet.  
Forslag: Bruke inntil kr 50000 på å sette opp disse boksene. Sende DU søknad for å se om vi får noe. 
Enstemmig vedtatt 
 
9.3. Bruken av klubbhuset på kveldstid. Det ser noen ganger dårlig ut når folk kommer på morgenen, 
og inntektene på kaffe stemmer ikke overens med bruken. Skal klubbhuset stenges for eksempel kl 
18? Forslag: Styret gjør de grep som de føler er nødvendig. Enstemmig vedtatt. 
 
9.4. Inntjore lurer på mulighet for videreformidling av DU søknad til grusing av løyper. Styret støtter 
dette og videreformidler søknad når den er styret i hende. 
 
9.5. Skal klubben arrangere buss til gallaen på Sørlandets Travpark? Dette vil koste ca kr 2000 inkl 
sjåfør t/r, på klubbens kostnad.  
Vedtak: Enstemmig vedtatt    
 
Rett protokoll: 
 

Britt Grinland                      Ove Gjeruldsen 
sign               sign 


