
             REFERAT 

Fra frokostmøte med trenerene i region Momarken 20-06-16. 

Deltakere: 

Jens Kr. Brenne, Odd Arne Sagholen. Karoline Lund Solberg, Per Oleg Midtfjeld, Paal 

Gulbrandsen, Trond Skofsrud. 

Fra Momarken: 

Bjørn Ingar Strøm, Paul Sjaastad, Thor E. Heyerdahl, Kjeld Henning Sandem, Knut 

Ekhaugen. 

 

Forlengelse gammel rettbane. 

Arbeidet er godt i gang. Liten framdrift for øyeblikket pga liten tilgang på masse. Vil 

bli sluttført i sommer. Lengden vil bli ca. 630 m, 10 m bredde. Viktig med klare 

kjøreregler som skiltes pga to-veis trafikk. 

 

Baneombygging – nye overgangskurver og oppretting høydeavvik. 

Arbeidet starter 13. juli og kan vare ut måneden. Løpsbanen vil derfor være stengt i 

denne perioden.  Viktig at treningsanlegget utenom blir godt vedlikeholdt/preparert 

da det vil få stor belastning da det er eneste treningsmulighet.Entreprenøren, 

Isachsen Anlegg AS, vil arbeide lange dager ma-to, opphold fre-lø-sø. 

Løpsbanen. 

Enighet om at banen er bra på løpsdager, men generelt for hard utenom løpsdager. 

Også for hard siste timen før mønstrings/prøveløp, banemannskap begynner å 

preparere en time tidligere enn før. Enighet blant trenerene om at mail’en fra ass. 

sportssjef DNT ikke har hold i virkeligheten. 

Rettbane Langebrekke-jordet. 

Etter låvebrannen har denne en lengde på ca. 300 m. Ønske om at det anlegges ett 

tungt spor. 

Luftegårder. 

Mange luftegårder er i dårlig forfatning. Det er trenerene som har 

vedlikeholdsansvaret. Oleg og Odd Arne har hatt jevnlig vedlikehold og deres 

luftegårder er i god stand. Momarken vasker og retter opp de fire felles luftegårdene: 

3 ved smia + den runde på plassen. 



En årsak til at flere av luftegårdene er i dårlig stand er manglende strømføring. Størst 

problem når det er tørt i bakken + vintertid. 

Momarken kjøper inn og monterer strømføringsmateriell som faktureres trenerene. 

Banemannskap kan også bistå med oppretting som faktureres etter timeforbruk.  

Oppassere. 

Enighet blant trenerene om at det vanskelig lar seg gjøre for løpsleder å lese opp 

navnet på oppasser ved seierseremonier med mindre oppasser er med på 

seremoniplass og blir intervjuet der. 

Økonomi. 

Den gode trenden fra i fjor hvor Momarken var best i landet mht økning 

regionomsetning har fortsatt inn i 2016: Momarken har en økning i 

regionomsetningen på 6.8 % etter årets 5 første måneder mot et landssnitt på 1.6 %. 

Det har gitt oss ca. 370’ i økte provisjonsinntekter hittil i år ut over budsjett. 

Momarken har egenfinansierte premier på 510’ hittil i år. 

Det jobbes kontinuerlig med å øke inntektene. 

Momarken strategi 2020. 

Trenerene vil bli kontaktet for å komme med innspill til Momarken strategi 2020 i 

løpet av sommeren –tidlig høst. 
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