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Sørlandets Travpark
I vårt arbeid med å fremme travsporten i Agder er samarbeidet med dere,
våre samarbeidspartnere, meget viktig. Dette gjør oss bedre istand til å
videreutvikle anlegget, tilrettelegge trav og hesteaktiviteter for barn og
unge, andre rekrutteringstiltak og profilering av sporten vi ønsker flest mulig skal drive med på fritiden.
Det er avgjørende at dere også føler tilknytning til Sørlandets Travpark, at
anlegget fremstår slik at dere kan ta med ansatte og gjester, samt at det
oppnås butikk mellom oss og andre samarbeidspartnere.
Det er tøff konkurranse i de fleste bransjer, og det kan være verdifullt å
være del av et nettverk. Butikk kommer ikke automatisk, men krever innsats fra hver enkelt. Det er viktig i et nettverk som vårt at vi alltid gir
hverandre en sjans til å presentere våre produkter for hverandre, og at vi
prioriterer handel innad i nettverket når vi har mulighet. Viktig også at dere
benytter anlegget og arrangementene våre. Her er det bare å være kreative. Vi er med på det meste.
Det bygges mange gode relasjoner oss imellom som oppstår på travstevner, møter, sosiale sammenkomster eller utenlandsturene. For at nettverket
skal fungere er det viktig at flest mulig tar seg tid til å være med på disse.
Husk at om du ikke ser muligheten for å selge noe til de som skal være
med, er det like stor sjans for at du kan gjøre gode avtaler på innkjøp av
varer og tjenester. Vi prøver stadig å forbedre vårt arbeid med nettverket.
Har dere forslag til forbedringer eller noe dere savner så liker vi tilbakemeldinger på det.
Vi ser frem til et nytt år med godt samarbeid oss imellom og håper å se
dere alle på arrangementene utover året!
Med vennlig hilsen
Ingvar Ludvigsen
Markedssjef, Sørlandets Travpark
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Håkull AS er en betydelig aktør i grenseoverskridende
transport til og fra Sør- og Vestlandet. Vi har mer enn
100 trailere i ukentlig trafikk til eller fra Europa. Vi er
ett av få gjenværende familieeide selskap innen vårt
forretningsområde i Norge, og vi tilbyr alle former for
transport- og spedisjonstjenester.
Her finner du oss:
Rigedalen 37
4630 KRISTIANSAND S

Håkull AS er del av Håkull-gruppen, som i 2021 ser tilbake
på “75 års drift”. Foruten grenseoverskridende transport
med trailer i Europa, har vi selskapene Håkull A/S i Nørresundby Danmark, Håkull Air & Sea i Sandnes og Håkull
Shipping i Oslo.
Håkull AS har også en av landets største flytteavdelinger,
så hvis noen skal flytte lokalt, nasjonalt eller internasjonalt er det bare å ta kontakt. Gjennom alle selskapene har
vi et bredt tilbud til våre kunder innen de fleste områder
som gjelder transport.

Kontaktpersoner/ansvarlige for avtalen:
Tor Grindheim / tgr@haakull.no / tlf. 907 71 412
Øistein Mjaaland / omj@haakull.no / tlf. 911 96 803
Bjørn Erik Skarpholt / bes@haakull.no / tlf. 901 93 393

Betongkutteren har spesialkompetanse på
betongkutting, betongsaging og kjerneboring.

Her finner du oss:
Verdal & Trysnes AS
Org.nr.: 986212167
Postboks 1049
Birkedalsvn, 53
4640 Søgne

Betongkutteren har spesialkompetanse på
betongkutting, betongsaging og kjerneboring
Oppdrag i vegg og gulv med inntil 900 mm
betongtykkelse utføres.
Firmaet er eid og drives av Kenneth Trysnes og er en
del av Verdal&Trysnes

Kontaktpersoner/ansvarlige for avtalen:
Kenneth Trysnes
tlf: 916 22 660 / mail: kenneth@vtas.no
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Agder Blikkenslager Service AS holder til i Buråsen
5 i Sørlandsparken. Vi tilbyr alt innen utvendig blikk
og boligventilasjon. Vi har utsalg på verkstedet som
er bemannet på dagtid. Her kan du komme innom å
bestille det du måtte trenge, alt fra enkle svillebeslag,
takrenner og mer avanserte beslag.
Kontakt person/ ansvarlig for avtalen:
Terje Augland / terje@agderblikk.no / tlf: 98446146

Vi jobber primært med nye boliger, restaurering av
eldre boliger og leilighetskomplekser her i Agder men
tar også på oss oppdrag utenfor Agder. I vårt verksted
som har blitt betydelig oppgradert med maskiner av
ulikt slag de siste årene kan vi lage det meste du måtte
ønske eller trenge. Ta gjerne kontakt så kan vi planlegge eller komme med ideer og innspill så du får det du
trenger.

Rive og Knuseservice AS er et veletablert rivefirma etablert i 1998, som utfører alle typer riveoppdrag i Agder, vi
er i dag 9 ansatte og har kontor i Tveit.
Vi har en moderne maskinpark til alle typer riveoppdrag.
Våre arbeidsoppgaver består av riving av bygninger og
konstruksjoner, samt sanering av asbest.

Verksted/lager tlf: 90979836
Besøksadresse: Buråsen 5, 4636 Kristiansand
Agderblikk.no

Kontakt person/ ansvarlig for avtalen:
Ove Rabbersvik - Daglig leder
post@rivogknus.no / tlf: 900 80009
Besøksasdresse: Topdalsveien 153, 4658 Tveit
www.rivogknus.no
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Malermester Knutson er et
lokalt malerfirma som startet
opp i 1945. I dag er firmaet
veletablert med rundt
30 ansatte.

Her finner du oss:
Malermester Knutson AS
Skibåsen 26 C
4636 KRISTIANSAND S.

Vi utfører alt av innvendig- og utvendig maling, tapetsering, samt legging av tepper, vinyl, epoxy og andre
typer fugefrie gulv. Vi sliper også betonggulv.
Ta kontakt for et godt tilbud.

Kontaktpersoner/ansvarlige for avtalen:
Anders Knutson / anders@knutson.no / tlf 907 56 663
Normann Haugland / normann@knutson.no / 920 58 014

www.knutson.no

Vi leverer bygg i betong og stål
Betongelementer til industri - bolig - garasje osv.
Forstøtningsmurer
Alt innen grunnarbeid
Kontaktperson/ansvarlig for avtalen: Trond Møretrø / trond@nmur.no / tlf 915 99 877
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Bay Auto er Sørlandets største
forhandler av Ford vare- og personbiler.
Bay Auto er et fullsortiment bilanlegg
med verksted, delelager og karosseriverksted. Vi utfører skade og smart
repair reparasjoner på alle merker.
Ford Mustang Mach e - el bil
med opptil 600km rekkevidde!
Kontaktpersoner/ansvarlige for avtalen:
Terje Hansen - Salgskonsulent varebil - Nyttekjøretøy
ansvarlig Mob: 908 08 223 / mail: terje@bayauto.no
Erik Dåsnes - Salgssjef
Mob: 916 80 570 / mail: erik@bayauto.no
Atle Myhrstad - Daglig Leder
Mob: 474 82 232 / atle@bayauto.no
Lill Cathrine Paulsen - Salgskonulent nyttekjøretøy
Mob: 915 64 685 lill@bayauto.no

Hos Bay Auto finner du din neste bil enten den er ny
eller brukt. Vi tilbyr finansiering og biladministrasjons
løsninger. Vi er også et Ford Transit senter, dvs at vi er
profesjonelle på Fords store utvalg av varebiler.
Ta turen innom til oss og prøvekjør våre Ford modeller.
www.bayauto.no

Firmaet er etablert i Kristiansand 1977 og jeg Arve
Christensen begynte i firmaet 2 Januar 1980.
Først på Lund og så i nytt bygg flyttet vi inn i
Sørlandsparken 1998.

Dinitrol er over 80 år gammelt firma og leverer produkter
og tjenester til alle verdens bilfabrikker.
Lokalt hos oss behandler vi biler for kunder på etter
marked og for de fleste bilforhandlere i Kristiansand.
I alle de år jeg har jobbet med dette da over 40 år har
alltid rust vært et problem med bil.
Alle biler ruster/korroderer da de er laget av stål eller
aluminium, økt saltbruk og mer miljø lagede biler.

Kontaktperson/ansvarlig for avtalen:
Arve Christensen Daglig leder:
Mail: kontakt@kristiansanddinitrol.no Tlf: 90590026
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30 års erfaring og spesialkompetanse innen alle
aspekter ved bilpleie, har gjort oss til et populært
valg for den som er glad i bil.
Carshine ble etablert i 1996 av Jan Petter Hannaas,
som har vært i bilbransjen siden 1977. Og har i nyere tid
blitt overtatt av Bernhard Roland. Hos oss kan du være
sikker på at bilen din er i trygge hender.
I 2019 så vi behovet for ytterligere forbedringer for
å effektivisere prosessene våres. Våre nye lokaler i
Skibåsen 40D på 1250 m2 er skreddersydd våre behov
og har gjort at vi stiller sterkere i fremtiden. Ingen jobb
er for liten, ingen jobb for stor. Vår kvalifiserte stab er
glad i bil, og utfører hvert oppdrag deretter.
Mannen i gata er viktig for oss i Carshine. Det samme
er bilforhandlere. Dette er kundemassen vår. Vi opplev-

er at bedrifter og privatpersoner ofte vender tilbake
til oss. Tungvekteren Bay Auto har sendt sine biler til
oss for pleie siden 1990. Det ser vi på som en tillitserklæring.
Ønsker du å gi din bil et løft håper vi du ruller innom.
Vi skal gjøre vårt ytterste for å gjøre deg og din bil
fornøyd!
Skibåsen 40D
4636 Kristiansand
Kontaktpersoner/ansvarlige for avtalen:
Bernhard Roland / tlf: 974 66 544 / bernhard@carshine.no

07000 Agder Taxi har godt over 100 taxier i drift i Agderområdet,
og er med det Sør-landets eldste og største taxisentral. Vi har
mange minibusser tilknyttet sentralen, alle med løsninger for å
transportere handikappede og uføre.
- Takk for at du velger 07000 Agder Taxi!

I selskapet inngår også Vennesla Taxi og Mandal
Taxi, og sammen utgjør vi 07000 vest i Agder.
Arendal og Grimstad Taxi er også en del av 07000
kjedesamarbeidet.
Sentralen på Hånes har 18 ansatte, som betjener
et døgnåpent kundesenter, administrasjon og
verksted. Sammen med 07000 Bergen Taxi (m.fl), er
vi nå et økende antall sentraler som utgjør kjeden

07000. Vi har felles profil, verdier, og har som mål å
bli en preferert Taxi og transport leverandør i hele
norge. 07000 appen er Norges største taxi app, og
fungerer i mange norske byer fra Trondhjem i nord til
Kristiansand i sør.
Kontaktperson/ansvarlig for avtalen:
Carl Fredrik Holst / 980 03 330
cfh@agdertaxi.no
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På Sørlandet er vi 15 butikker Fra Mandal til
Tvedestrand. Meny Rona, Meny Vennesla og Meny
Krøgenes har netthandel i tillegg.
Meny Lillesand holder til på Tingsaker og er veldig
kjent for en bra ferskvare med mye utvalg og kan
skaffe det meste.

MENY-kjeden er NorgesGruppens satsing innen fullsortimentskjeder i Norge. Vi er en fullskala supermarkedkjede med stort utvalg, ferske varer og serviceinnstilte
medarbeidere med stor kunnskap om og lidenskap for
mat. Vi dekker alle behov våre kunder måtte ha når
det gjelder innkjøp av matvarer. MENY er Norges fjerde
største dagligvarekjede og største supermarkedkjede.
Vi er tilstede nasjonalt, godt representert på både Østlandet, Sørlandet, Vestlandet og i Midt-Norge. MENY har
186 butikker og en markedsandel på 10,3 % (per 2018) av

det totale dagligvaremarkedet. MENY har en stor andel
lojale kunder, og vi blir rangert på topp når det gjelder
kundetilfredshet. I kundeundersøkelser scorer vi høyt
på handleopplevelse, ferskvare, og vareutvalg.
Kontaktperson/ansvarlig for avtalen:
Therese Nyhaven tlf 99358028/37294500
therese.nyhaven@meny.no

Fagfelt mur og betongarbeider. Tunge, solide og vakre
materialer som tåler store laster, brann, fukt og aldring.

Verdal & Trysnes AS har spesialisert seg innen betong og
murerarbeid, og har investert i moderne utstyr på dette
området. Betongarbeid kan omfatte alt fra enkle soler på
bolighus til omfattende betongarbeid på større boligprosjekter og næringsbygg.

Med godkjenning i både klasse 1 og 2 kan vi påta oss både
små og store prosjekter.
Verdal & Trysnes AS
Org.nr.: 986212167
Postboks 1049
Birkedalsvn, 53
4640 Søgne

Både små og store prosjekter er interessante for oss.
Vi legger ofte opp til ambisiøse fremdriftsplaner, og lykkes
med dette. At vi lykkes har først og fremst å gjøre med
at vi har dyktige og motiverte fagfolk, som har tilgang på
topp moderne utstyr.

Kontaktperson/ansvarlig for avtalen:
Kenneth Trysnes
tlf: 916 22 660 / mail: kenneth@vtas.no
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FT bygg har lang erfaring innen tømrerfaget. Med tiden har vi
valgt å spesialisere oss på nybygg og renovering. Vi utfører i
tillegg, tilbygg, garasjer, våtrom til mindre oppdrag som feks.
legging av parkett, utskifting av vinduer, omlegging av tak o.l.

Våre tømrere tilby profesjonelle snekkertjenester for våre
kunder. Både privat og mot næringslivet.En snekker hos
oss lytter til dine behov og ønsker -samtidig som de
veileder deg til gode løsninger.

Dette er særdeles viktig for Fisnik Tahiraj Bygg As. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud eller gratis befaring.
Her finner du oss:
post@ft-bygg.no
vesterveien 15,
4613 Kristiansand

Når det er duket for resultatet skal du som kunde alltid
være fornøyd med vårt arbeid, og det i en årrekke
fremover. Vi sørger for god kommunikasjon i forkant av
prosjektet, men også under og i etterkant av prosjektet.
Dette for å bevare din trygghet til oss som leverandør.
Vi leverer alle snekkertjenester til avtalt tid og pris.

Kontaktpersoner/ansvarlige for avtalen:
Fisnik Tahiraj
tlf 404 68 168 / mail: post@ft-bygg.no

-

92 84 89 94
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I fire generasjoner har familien Hennig-Olsen laget deilig
iskrem med norske råvarer på fabrikken i Kristiansand.
Vi kaller det Kremen av iskrem!

Hennig-Olsen Is er Nordens eldste iskremprodusent. Siden
1924 har har vi laget kremen av iskrem. Hennig-Olsen har i
dag over 50% av totalmarkedet på is i Norge. I tillegg lager
vi vår egen sjokolade, karamell, krokan og syltetøy
I dag er vi 280 ansatte fra over 20 forskjellige nasjonaliteter.
I tillegg til hovedkontoret i Kristiansand, har Hennig-Olsen
Is regionskontorer i Oslo, Haugesund, Bergen, Molde,
Trondheim og Tromsø. Verden i dag trenger bedrifter som

skaper og utvikler verdier på en måte som er bærekraftig
på lang sikt. Vi snakker om en ”trippel bunnlinje” som
knyttes til det tre P-en; People, Planet, Profit. Dette blir
stadig viktiger for oss i
Hennig-Olsen.
Kontaktpersoner/ansvarlige for avtalen:
Atle Hodne / Teamleder Region Sør
tlf: 908 68 116 / mail: Atle.Hodne@hennig-olsen.no

Ultra Vinsuspuss AS . Vi tilbyr tjenster innen vinduspuss og
fasadevask. Vårt softwash system gjør det mulig for oss
å vaske alle fasader på den mest skånsomme måten, Vi
tilbyr også vask med høytrykk og varmt vann. Vi har 22m
teleskopstang for jobber med vansklige tilkomst

Kontaktpersoner/ansvarlige for avtalen:
Kenny Fennhagen
kenny@ultra.as / tlf: 92989332
Andreas Ipsen
andreas@ultra.as / tlf: 48278080
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Victoria AS ble etablert på Stølen i Bergen i 1932 som AS Skofabrikken
Victoria av 1932.Fabrikken produserte ulike typer skotøy og etter hvert
ble Victoria er velrenommert varemerke.

Her finner du oss:
Victoria AS har avdeling med butikk og lager i
Barstølveien 36

Victoria AS er en av landets ledende leverandører av
arbeidsklær og verneutstyr til alle typer offshore og
onshore bedrifter. Vårt mål er å være best på produktkvalitet, produktutvalg og kundeservice. Vi har avdelinger
i Tromsø, Trondheim, Bergen, Haugesund, Stavanger,
Kristiansand og Drammen.

Kontaktperson/ansvarlig for avtalen:
Ruben Haugevik / ruben.haugevik@victoria.no
tlf 932 34 152
Bjørn Aas / bjorn.aas@victoria.no
tlf 468 24 022

Victoria AS inngår i Victoria Gruppen, et norsk familieeid
selskap som består av en rekke selskaper innen handel,
produksjon og eiendomsutvikling.

Markedshjelpen AS er stolt
sponsor og samarbeidspartner
med Sørlandets Travpark.
Vi er totalleverandør av markedsføring og kan hjelpe deg
med alt fra grafisk produksjon av logo, annonser osv. til
det aller meste innen digital markedsføring, hjemmesider,
reklamefilmer etc. Vi kan levere totalpakker eller deler,
alt etter det som passer hver enkelt kunde best. Om
ønskelig kan vi forestå hele prosessen fra idé til ferdig
produkt, til svært konkurransedyktige betingelser. Les
gjerne mer om oss på www.markedshjelpen.no
Har du et budskap du ønsker å formidle er det bare å ta
kontakt, vi kommer gjerne med et uforbindtlig tilbud og
forslag til løsning.
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Her finner du oss:
Markedshjelpen AS
Blødekjær 18
4838 Arendal
Kontaktperson/ansvarlig for avtalen:
Einar Sjøvaag
einar@markedshjelpen.no / tlf 959 70 099

Kjemico AS ble etablert i 1983 og er et vaskeekte
Kristiansandsselskap. Vi setter vår stolthet i å levere
kjemikalier og tekniske vaskeløsninger som lever opp til
vårt mantra: Fra små detaljer, til den store forskjellen.

Kontaktpersoner/ansvarlige for avtalen:
Pål Gudbrandsen
pal@kjemico.no / tlf: 40 40 00 65

Hos Kjemico har vi i alle år hatt fokus på å utvikle produkter som skal overgå kundens forventninger, med kostnadsbesparende løsninger som gagner kunden. Alt innen
tekniske vaskeløsninger, kjemikalier, høytrykk, bilvask og
mye, mye mer finner du hos oss i Kjemico.

Norfloor-kjeden, etablert i 1979, er Norges eldste og
ledende leverandør av kvalitetsfliser og tilhørende
produkter, i det private og profesjonelle byggmarkedet.

Her finner du oss:
Norfloor AS
Barstølveien 5 A
4636 KRISTIANSAND S.
Telefon 38 14 92 00

Fliser er vårt fag! Den faglige kompetanse, service,
veiledning og garanti vi kan gi deg på flis, VVS og
baderomsmøbler, tilbehør og kjemiske produkter gir deg
trygghet for at du får løsninger som du garantert blir
fornøyd med. Hvis du går med drømmer om nye spennende planer for hjem eller fritidsbolig, bør du ta turen
innom nærmeste Norfloor-butikk!
www.norfloor.no

Kontaktperson/ansvarlig for avtalen:
Odd Jan Gabrielsen / ojg@norfloor.no / tlf 988 93 547
Terje Eftestad / terje.eftestad@norfloor.no / tlf 456 61 169
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Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Som konsern har vi en ambisjon
om å være bransjens beste aktør når det gjelder bærekraft.

Her finner du oss i Agder:
Norsk Gjenvinning
Norsk Gjenvinning
Industritoppen 14
Mjåvannsvegen 128
4848 Arendal
4628 Kristiansand

De siste årene har vi tatt en posisjon innen bærekraftig
utvikling og fremtidens sirkulærøkonomi.
Tjenestetilbudet omfatter avfallshåndtering, industriservice, husholdningsrenovasjon, mottak av masser,
rivning, miljøsanering og sikkerhetsmakulering.
Vår visjon er at avfall skal bli løsningen på fremtidens
ressursproblem. Med fokus på miljøriktige og kostnadseffektive løsninger skaper vi verdier både for våre
kunder og samfunnet.
Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig prat om
hvordan vi kan legge opp en god løsning for dere.

Kontaktpersoner/ansvarlige for avtalen:
Tom Løchen
Tlf. 913 34 736 / tom.lochen@ngn.no
Cathrine Rinde Rosland
Tlf. 900 50 953 / cathrine.rinde-rosland@ngn.no

Totalleverandør innen elektriske løsninger i nybygg av
alle størrelser, service- og kontrolloppdrag.

Leveringsområder:
- Elektrikertjenester
- Lys og lysstyringer
- Brannalarm og nødlysanlegg
- Tyverialarm og adgangskontroll
- Kameraanlegg og porttelefon
- Audio/videoanlegg, møteromsløsninger med lyd og bilde
- Smarthus-løsninger og sentral driftskontroll
- Nødvendige godkjenninger og prosjektering av
alle typer anlegg
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-Lås og beslag
-Varmepumper
-Elbil lading
-Energirådgiving
Her finner du oss:
OneCo Elektro AS
Andøyfaret 15 - 4623 Kristiansand
Tlf 98 24 08 00
Kontaktperson/ansvarlig for avtalen:
Eirik Skaara / tlf 982 40 807 / eirik.skaara@oneco.no

Scandic Sørlandet er et av Sørlandets største og beste
konferansehotell.

Hotellet har lang og god erfaring i gjennomføring av
store arrangement med inntil 550 personer i plenum.
Alt fra små dagmøter til store landsmøter.

Her finner du oss:
Travparkveien 14
4636 Kristiansand

Vi tilbyr:
- Vinduer og dagslys i alle møterom
- Profesjonelt personale
- God logistikk
- Gode parkeringsmuligheter – ingen parkeringsbot

Kontaktperson/ansvarlig for avtalen:
Ricardo Sousa / 468 93 956
ricardo.sousa@scandichotels.com

Riis Bilglass er Norges største bilglasskjede med
ca. 200 avdelinger lokalt i hele Norge. Vi utfører alle
tjenester innen bilglass på alt av person-, vare-, og
lastebiler og ellers alle transportmidler.
Her finner du oss:
Riis Bilglass Kristiansand Øst og Vest
Barstølveien 5 D
4636 Kristiansand

Hos oss håndterer vi alle kjøretøy og garanterer fagmessig utført arbeid ved alle Riis Bilglass sine avdelinger. Vi fikser alt fra en liten steinsprut på frontruta til
bytting av bilruter på den fineste veteranbil. Null stress,
sier vi i Riis Bilglass. Trenger du bil mens du venter på
din egen, får du låne gratis av oss. Riis Bilglass Kristiansand kan tilby gode samarbeidsavtaler til lokale
bedrifter, og vi henter og bringer bilene i hele
Kristiansandsregionen. Vi har et ønske om å få dialog
med samtlige bedrifter i sponsormiljøet rundt Sørlandets Travpark, samt øvrige bedrifter innenfor regionen.

Kontaktperson/ansvarlig for avtalen:
Sejjad Al Nayef / sejjada@riis.no / tlf: 970 13 789
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Arild Berås

Geir Mikkelsen

Øystein Tjomsland

Johan Kringland Eriksen

Skal du bygge, rehabilitere, pusse opp eller kanskje du
bare har noen småprosjekter på gang i hjemmet, så står
vi i XL-BYGG Sørlandsparken klar til å hjelpe deg på vei.
Vi ligger sentralt plassert i enden av Avenyen.
Hos oss vil du treffe hyggelige ansatte med bred og lang
erfaring med salg og levering av byggevarer til både store
og små prosjekter, og vi setter vår stolthet i å gi deg en god
opplevelse og en hyggelig handel.
XL-BYGG hjelper deg enten du vil gjøre jobben selv, eller du
ønsker at vi skal koordinere jobben sammen med våre mange gode og profesjonelle håndtverkskunder..
-Gode råd fra fageksperter med lang erfaring
-Kvalitetsvarer til konkurransedyktige priser
-Hjelp og bistand til kalkulering og mengdeberegning
-Kanskje byens største og beste showrom for å ta et riktig

valg.
-Stå tørt og behagelig når du laster bil/henger i vårt ”drive
inn/drive out” lager
-Mulighet for levering med stor kranbil
Kontaktperson/ansvarlig for avtalen:
Stig Andersen
stig.andersen@mestergruppen.no / tlf: 900 50689
Jarle Knutsen
jarle.knutsen@xl-bygg.no / tlf: 918 28767
Jardarr Lie
jardarr.lie@xl-bugg.no / tlf: 928 27 309

På vinnerbongen.no kjøpr du “Ekspertens” vinnerbonger.
Vi har daglige andelslag for salg til både inn og utland. Vi
legger ned utallige timer i løpsarkivene samtidig som vi
bruker vårt enorme kontaktnett og analyser til grunn når
vi komponerer bongene våre.
Kontaktperson/ansvarlig for avtalen:
Espen Edvartsen
espen@vinnerbongen.no / tlf. 414 78 289

Vinnerbongen Norge AS ble stiftet i 2016 og har siden oppstarten spilt inn en rekke store gevinster. Vår største gevinst
kom i fjor under Klasseløpshelgen på Bjerke hvor fire kunder
kunne dele hele 16 millioner kroner i V75 spillet. Grunnlaget
blir lagt via våre daglige tips og rangeringer. Tipsene har vist
seg å være en god oppskrift for våre kunder, som vil finne de
hestene med mest spillverdi opp mot hver enkelt omgang.
Du kan daglig kjøpe våre tips til den norske (V65, V75-Bonus
eller V75 bane)!
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SpareBank 1 SR-Bank sin visjon er å være anbefalt
av kunden. For å leve opp til dette satser vi tungt på
kompetansebygging hos våre ansatte, og på utvikling av
sterke fagmiljøer.
Kjennskapen til- og kunnskapen om lokalmarkedet, kombinert med kompetanse, gir oss et konkurransemessig
fortrinn. I tillegg til den lokale dimensjonen skal vi forstå
hvordan nasjonal økonomi påvirker økonomien i vårt marked.
Vi skal ha tilstrekkelig kunnskap om de bransjer som våre
kunder arbeider innenfor og vi skal gi støtte og råd som oppfyller våre kunders forventninger.
SpareBank 1 SR-Banks lokale forankring gir en rask og effektiv beslutningsstruktur for våre kunder. Vi skal skape verdier
for den regionen vi er en del av. EiendomsMegler 1 er Norges
største megler og nest størst i Agder. Vi lever av fornøyde

kunder, derfor strekker vi oss litt lengre!
Her finner du oss:
Sparebank 1 SR-Bank
Skippergata 59, 4611 Kristiansand
tlf 91 50 20 02
Kontaktperson/ansvarlig for avtalen:
Thorbjørn Thorkildsen
tlf: 920 15 999 / thorbjorn.thorkildsen@sr-bank.no
Hilde Netland
tlf 47 61 19 15 / hilde.netland@sr-bank.no

Størst på flis på Sørlandet!

Odd Grødum Transport ble etablert i 1954 og er i dag Sørlandets
største transportør av flis og spon. I tillegg transporteres det
tømmer, trelast, prydbark og andre bulklaster. Vi er i dag 24
serviceinnstilte og dedikerte medarbeidere.

Her finner du oss:
Odd Grødum Transport as
Tveide næringspark
4760 Birkeland

Ta kontakt for et godt tilbud på flis eller spon.

Kontaktperson/ansvarlig for avtalen:
Martin Grødum
Tlf: 905 20 170
e-post: martin@oddgrodum.no

Vi tilbyr:
- Alle typer flis/spon til staller, luftegårder osv.
- Utleie av kontainere med tak til oppbevaring av flis.
- Rask levering og konkurransedyktige priser.

Følg oss på: facebook.no/oddGrodumTransportAs
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Utleieprodukter tilbyr utleie av verktøy og maskiner til
bygg- og anleggsbransjen, industri, offentlig sektor,
håndverksbedrifter og privatkunder.

Utleieparken består av over 500 forskjellige produkter, med
blant annet Norges største utvalg i gulvslipemaskiner. Produktspekteret spenner fra små pendelstikksager til store
teleskoplifter. Utleieprodukter lagerfører til enhver tid flere
maskiner av hver type, slik at du som kunde slipper unødig
ventetid.

lagerfører overflatebehandlingsprodukter til tregulv samt
rengjøringsutstyr og vaskemidler.
Her finner du oss:
Rigetjønnveien 3
4626 Kristiansand
Tlf. 38 02 58 88

Vi tilbyr kun kvalitetsprodukter som er beregnet for profesjonell bruk. Det vil si maskiner som er sterkere og mer effektive enn vanlig ”hobbyverktøy”. Utleieprodukter kan også
tilby tilbehør og forbruksmateriell knyttet til maskinene, og

Kontaktperson/ansvarlig for avtalen:
Reinhardt Hammersmark
reinhardt@utleieprodukter.no / tlf 905 03 637

Coca-Cola European
Partners Norge AS
TEAM NORWAY

Totalleverandør av kaffeløsninger og mineralvann.
Ta kontakt med oss for et godt tilbud!
Kontaktpersoner/ansvarlige for avtalen:
SIV-HEGE SUNDTJØNN TARALDSEN
BUSINESS DEVELOPER KRISTIANSAND OG OMEGN.
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS NORWAY
STARALDSEN@CCEP.COM
+47 4801 3577

EMIL FOLLERÅS-LYSØ
COFFEE SOMMELIER
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS NORWAY
EFOLLERAS-LYSO@CCEP.COM
+47 9323 4755
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Driver med salg og montering av autovern og brurekkverk.
Utfører også pelling og montering. Våre produkter selges på
Sør-, Øst- og Vestlandet.

Her finner du oss:
Autovernmontasje AS
Lautjønnveien 16
4580 LYNGDAL

Vi er et firma med ca. 20 ansatte i Lyngdal.
Våre rekkverksrigger gjør at vi kan montere hele året
uavhengig av frost og tele i bakken. I forbindelse
med oppsetting av brurekkverk har vi utviklet en
spesialboremaskin for boring av fire hull parallelt, noe som
medfører stor nøyaktighet og effektiv produksjon. Vi selger
også trestolper for innhengning i forskjellige dimensjoner.

Kontaktperson/ansvarlig for avtalen:
Terje Stålesen
tlf 982 48 775

www.autovern.no

EiendomsMegler 1 er Norges største
megler. I Vest-Agder er vi markante med en
markedsandel på over 20 %.

Her finner du oss:
EiendomsMegler 1
Skippergata 59
4611 KRISTIANSAND

Vi er stolte av å være med i nettverket på Travparken, skal
du selge eiendom – spør oss!
Vårt mål er fornøyde kunder som anbefaler oss videre.
Ring meg om dere skal selge, så skal jeg finne den beste
megleren for deres eiendom.

Kontaktperson/ansvarlig for avtalen:
Claus Eftevaag - regionleder
tlf 474 69 636
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Spesialist butikk på (EL)Sykler med eget
Shimano Servicesenter for reperasjon av sykkel.
Her finner du oss:
Minelsykkel
Dronningensgt 38

Vi kan tilby:
• Elsykler og andre sykler
• Leasing av elsykler til bedrift
• Sertifisert verksted for Bosch,Shimano,Yamaha og Bafang motorer
• Profilering av sykler,hjelmer og sykkelvesker
• Livstidservice på elsykler

Kristiansand Sykkelsenter
Grim Torg 3
Kontaktperson/ansvarlig for avtalen:
Svein Bergheim / tlf: 917 13 784 / mail: sykkelse@online.no
Sjekk våre nettsider:
leasingelsykkel.no / sykkelsenter.no / minelsykkel.no

Ønsker din bedrift å teste elsykkel?
Ta kontakt for demonstrasjon.

Norges ledende senter innen
transportsikkerhet og føreropplæring.
Hovedkontor: Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken
Avdeling: Dronningsgaten 95 Kristiansand
Avdeling Arendal: Åsbieveien 8, 4848 Arendal

Skandinavisk Trafikksenter er Norges ledende senter
innen trafikksikkerhet og føreropplæring.
Vi tilbyr alle førerkortklasser med yrkessjåfør.
Etterutdanning for yrkessjåfører med glattkjøring.
Senteret har også opplæring innen anleggsmaskin, truck,
lastebilkran, personløfter og kurs i varme arbeider.
Vårt anlegg kan brukes til messer, tester, utstillinger og
eventer.
Vårt hovedmål er å gi profesjonell opplæring og gi en
kostnadseffektiv opplæring
Ta kontakt for et tilbud som passer for deg.

Her finner du oss:
Skibåsen 25
4636 Kristiansand
Telefon 38 100 400
kundesenter@skantraf.no
www.skantraf.no
Kontaktperson/ansvarlig for avtalen:
Daglig leder Inge Sørhaug
tlf: 906 49 585 / mail: inge@skantraf.no
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Alt innen entreprenørarbeid

Kontaktperson/ansvarlig for avtalen:
Steinar Ribe Tobiassen
Mob.: 992 69 528
E-post: steinar85@live.no

• Natursteinsmurer
• Drenering
• Tomteutvikling
• Massetransport
• Sprenging
• Rivningsarbeid
• Heatwork teletiner
Ingen jobber er for store, ingen jobber er for små.

Mekanisk verksted

Leverer stål til bygg og anlegg.
Produserer alt innen rustfritt stål og aluminium.
Godkjent for CE-merking av satål i.h.t. EN 1090-1

Her finner du oss:
Østerskogen 36 - 4879 Grimstad
Kontaktperson/ansvarlig for avtalen:
Rikki Aanonsen / 930 00 696
Rikard Aanonsen / rikard.aa94@hotmail.com / 482 17 194
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Vi leverer alt til kontor
Din samarbeidspartner for små og store innredningsbehov.
Du finner våre Idehus i Sørlandsparken, Kristiansand og på
Stoa i Arendal. Vi har både ressurser og kompetanse til å
påta oss selv de største og mest komplekse oppdrag.
Hos PM Danielsen vil du møte engasjerte,positive og dyktige
fagfolk! Produktsortiment og inspirasjon finner du på

Her finner du oss:
Travparkveien 28, 4636 Kristiansand
Åsbieveien 5, Stoa, 4848 Arendal
Kontaktpersoner/ansvarlige for avtalen:
Ragne Evensen - Avd. Leder Kristiansand
re@pmdanielsen.no / 940 05 198 / 380 19 301

www.pmdanielsen.no
PM Danielsen - et lokalt firma etablert i 1895

Kjøp 100% fornybar strøm fra Entelios – og reduser
din bedrifts strømutgifter og miljøavtrykk!
Her finner du oss:
Entelios AS
Kjøita 18
4630 Kristiansand
Tlf kundesenter: 38 60 77 77

Entelios er den største energileverandøren på det norske
bedriftsmarkedet. Entelios tilbyr ren energi, spisskompetanse og teknologi som gjør det mulig for små
og store bedrifter å bli ledende på klimavennlige energiløsninger. Entelios er et heleid datterselskap av Agder
Energi med kontorer i Kristiansand, Lysaker, Stockholm og
Helsinki.
Ta kontakt med Morten Johnsen i Entelios for å høre
hvordan Entelios kan redusere dine strømkostnader ved å
indentifisere energiløsninger tilpasset nettopp din
bedrifts ønsker og behov.

Kontaktperson/ansvarlig for avtalen:
Morten Johnsen
38 60 86 30 / 918 09 777 / morten.johnsen@entelios.com

Nettside: Entelios.com
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Murerfirma som består av fire personer.
Vi utfører alt fra små til store jobber.

Vi tilbyr:
-Flislegging og fuging
-Smøring av membraner
-Betongsliping
-Pipemontering/piperehab
-Muring av ildsted
-Epoxylegging og fugefrie spesialgulv
-Pussing av vegg med STO puss og andre produkter
-Støping av grunnmur og bolig
-Flytsparkling av gulver
-Kjerneboring, betong kutting og meisling

Kontaktperson/ansvarlig for avtalen:
Kenny Pedersen
kenny@pamur.no / tlf: 406 34 488

Vi leverer Dansk design –
til overaskende lave priser

«I mer enn 30 år har Kvik levert dansk design til lave priser.
Vi revolusjonerte kjøkkenbransjen med innovativ design,
rask levering og overraskende lave priser.
Det er et konsept vi holder fast ved og utvikler videre. Så
vi lager stadig designkjøkkener til overraskende lave priser … Opplev våre kjøkken hos Kvik Kristiansand og la deg
inspirere.»

Her finner du oss:
Kvik Kristiansand
Skibåsen 43
4636 Kristiansand
Kontaktperson/ansvarlig for avtalen:
Per Gunnar Aasen
tlf: 907 36 264 / mail: peraa@kristiansand.kvik.no
www.kvik.no/kristiansand
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Vi tar alltid ansvar for din trygghet.
Vi tilbyr alt av sikkerhetsløsninger for din
virksomhet

Med PSS Securitas som sikkerhetspartner får du:
-Én dedikert kontaktperson
-Et profesjonelt og serviceinnstilt vertskap med erfarne
ordensvakter fra PSS Securitas
-Elektronisk internkontroll ved hvert skift
-Assistansealarm på dagtid
-Tilknytning til døgnbemannet operasjonssentral
Kostnadseffektive teknikkløsninger basert på åpne stan-

darder, som for eksempel kameraovervåking
Her finner du oss:
PSS Securitas
Vige Havnevei 72, 4633 Kristiansand
www.pss-securitas.no
Kontaktpersoner/ansvarlige for avtalen:
Daniel Hauge
tlf: 412 24 782 / mail: Hauge@pss-securitas.no

Vi utfører betongsprøyteoppdrag over hele landet, men for mindre
oppdrag er Sør-Norge vårt hoved nedslagsfelt. Våre folk og maskiner
er mobile og fleksible, og kan i mange tilfeller stille på kort varsel.
Snemyr Betongsprøyting AS er et entreprenørselskap som
ble etablert av Arne Snemyr i 1979. De første årene drev
selskapet med betongpumping, men har siden midten av
90-tallet spesialisert seg på betongsprøyting. Vi utfører
det meste innen betongsprøyting, men hoveddel av våre
arbeider er betongsprøyting i tunneler og skjæringer. I tunnel utfører vi både brannsikring av PE-skum og sikringsarbeider med sprøytebetong.

påføres med håndholdt utstyr grunnet manglende tilgjengelighet for sprøyterigger. Vi er per nå 10 ansatte.
Ta kontakt for pristilbud dersom du har behov for betongsprøyting.
Kontaktperson/ansvarlig for avtalen:
Jonny Kongevold / Formann / Sprøyteoperatør
tlf: 951 23 997 / mail: jonny@snemyr.no
Geir Hansen Sjøkvist
tlf: 911 34 322 / mail: geir@snemyr.no

Våre ansatte har lang erfaring med sprøytebetong, og jobbene utføres i hovedsak med våre 3 mobile sprøyterigger.
Vi utfører også sprøyteoppdrag hvor sprøytebetongen må
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RØRLEGGER

Rørlegger Morten Svingen As utfører både små og store
oppdrag i hele Agder med totalrenovering av bad og bolig, ny bolig, industri og næring samt luft/vann og væske/
vann varmepumper. Jeg har stort fokus på kundepleie og
strekker meg veldig langt for at kunden alltid skal bli fornøyd. Med at jeg driver et lite firma så har jeg garantert
konkurransedyktige priser og ønsker at dere tar kontakt
uansett hva det gjelder innenfor min bransje.

En lokal aktør med yrkesstolthet og bred erfaring som
alltid leverer av topp kvalitet. En mann å forholde seg
til i hele prosessen fra befaring til siste finish.

Her finner du oss:
Humlejordet 19, 4770 Høvåg
Kontaktpersoner/ansvarlige for avtalen:
Morten Svingen
tlf: 406 44 553 / mail: morten@rørleggersvingen.no

Er Norges største telt og utstyrsleverandør
og har 25 års erfaring.

VI har alt av telter fra de små teltene fra 3x3 til 40x100.
Vi er landets største leverandører innen vårt felt og vi har
alt av utstyr og tilbehør som trengs til deres arrangement. Vi er aktive i både bedriftsmarkedet og det private.
Konkurransedyktige priser og vi har stort fokus på og
alltid levere med meget høy kvalitet.

Her finner du oss:
Skibåsen 42E
Kristiansand, Norway
Kontaktperson/ansvarlig for avtalen:
David Bjorvand
tlf: 476 02 810 / mail: david.bjorvand@utleiepartner.no

Vi har lang erfaring fra event bransjen og har Best Event
og deres mannskap i ryggen.
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Med sterk tilknytning til Sørlandet.

Vestby Regnskapskontor AS drives i dag av sørlendingen
Kjell Christian Arnvard.

Selskapet er stiftet i 1953 og har lang erfaring med regnskapsføring og alle typer tjenester regnskapskontorer
tilbyr.

Selskapet har 10 ansatte og Kjell Christian Arnvard har
drevet selskapet i 5 år.
Kontaktpersoner/ansvarlige for avtalen:
Kjell Christian Arnvard
tlf: 907 31 245 / mail: kjell@vestbyregnskap.no

Selskapet er heldigitalisert og leverer regnskap på
systemene Tripletex og Duett.

Heidi´s Bier Bar Kristiansand åpnet september 2018
og er en av 8 Heidi´s Bier Bar i Norge.

Kontaktperson/ansvarlig for avtalen:
Mari Gundersen / Daglig Leder
tlf: 938 23 053 / mail: mari.gundersen@heidisbierbar.no

Heidi´s Bier Bar eies av Rekom Group AS som har totalt
125 venues fordelt i Norge, Danmark og Finland. Lokalet vårt gir deg et ordentlig déjà vu til afterskifesten du
opplevde på forrige skiferie, blandet med den fantastiske
stemningen fra oktoberfest i München. Blir det egentlig
noen bedre fest enn det? Musikken byr på gamle norske
klassikere, tyske slagere og en god blanding av de kjente
afterskihitsene du kjenner fra fjellet – og hos oss er det
selvfølgelig lov til å ta en svingom på bordene sammen
med Heidi og Anton!
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Gaustatoppen Hyttegrend AS startet opp i 2006.
Selskapet er 100 % eid av Flaata eiendom AS. Vi er en lokal
hytteutbygger i Tinn i Telemark. Vi har i årenes løp bygget
og levert nærmere 100 hytter i dette flotte området.
Vi besitter pr.d.d med flere av Gaustablikk områdets flotteste tomter. Bærer du på en hyttedrøm i dette naturskjønne området så ikke nøl med å ta kontakt.
Følg oss på Facebook. Der ligger det masse flotte bilder av
mange av våre hytteprosjekter.

Her finner du oss:
Gaustatoppen Hyttegrend AS
Svaddevegen 125
3660 Rjukan
Kontaktpersoner/ansvarlige for avtalen:
Stig Flaata
tlf: 905 53 735 / mail: stig@flaata.no

Radio Metro sender døgnet rundt på FM, DAB og nett, og
dekker hele Sørlandet

• Radio Metro spiller klassikere fra 70-tallet og frem til
i dag.
• 36 000 lyttere på Sørlandet - 380 000 på Østlandet.
•Lokal morgensendinger, lokaler nyheter og lokal
reklame, men også samme kjente og kjære
programledere som på Radio Metro.
• Radio Metro skreddersyr kommersielle aktiviteter
på vår stasjon på Sørlandet eller Østlandet. Les mer
om annonsemulighetene på: Radio Metro Annonser –
Lokal reklame tilpasset dine behov.

Her finner du oss:
www.radiometro.no
Kontaktperson:
Tønnes Steenersen
Tlf: 951 34 121
Epost: tonnes@kuremedia.no
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Vi er leverandør til landbruk og anleggsbransjen og
har som mål å bli den foretrukne leverandøren av
traktor, maskiner og tilhørende utstyr. I porteføljen
vår har vi sterke merkevarenavn som Claas traktor,
Yanmar gravemaskiner og Kramer hjullastere. Utover
det så står vi bak Dølen produkter som virkelig har
tatt av!
Hovedprodukter:
CLAAS traktor og grasutstyr.
Dølen og JPM tilhengere til traktor.
Ifor Williams tilhengere til bil.
Yanmar gravemaskiner.
Kramer hjullastere.
DUUN snøryddeutstyr.
Oppkjøp av traktor, maskiner og utstyr.
Annet redskap til traktor og anleggsmaskiner.

Ta turen innom så finner vi produktene som passer dine
behov.
Kontaktpersoner/ ansvarlig for avtalen:
Kjell Vidar Koldal – Selger landbruk
mob: 958 68 485 / mail: kjell@traktorogmaskin.no
Øivind Knutsen – Selger anlegg –
mob: 940 13 438 / mail: oivind@traktorogmaskin.no
Trond Widar Løyning -Daglig leder –
mob: 916 27 078 / mail: trond@traktorogmaskin.no

Hvor kan dere se rett inn i gapet på en brølende løve
før dere spiser middag? Det finnes bare ett svar på det
spørsmålet…

Vi skreddersyr konferanser, kick-off, firmafester og
opplevelser for grupper fra 20 til 1000 personer, med full
bespisning, overnatting og underholdning.

Hver dag gjennom hele året står vi klare til å ta imot kurs,
konferanse og event både i Dyreparken og Abra Havn.
Dyreparken Konferanse og Event tilbyr unike opplevelser
for bedrifter og grupper etter stengetid – og gir dere
opplevelser av en annen verden.

Velkommen til et uforglemmelig arrangement!
Kontaktperson:
Hege Larsen
Salgssjef
Tlf: 95 19 63 29
Mail: larsen@dyreparken.no
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TRAVSKOLEN - en ny start?
Travskolen på Sørlandets Travpark tilbyur i tillegg til ordinære kveldskurs for barn og unge, også skreddersydde
opplegg på dagtid for ulike instanser som f.eks. skole og
SFO og innen rus, psykiatri, integrering og barnevern.
Ønsker din bedrift eller organisasjon et tilpasset tilbud som
kan gi et avbrekk i hver-dagen for ansatte eller brukere?
Med hesten i fokus og trygge og forutsigbare rammer setter vi sammen tilbudet som kan gi en ny start i livet.

Ta kontakt med Sørlandets Travpark i dag for et uforpliktende tilbud.
Besøk oss på sorlandets-travpark.no
Tlf: 380 44 666
Mail: Sorlandet@rikstoto.no
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UTLEIELOKALER for opptil 1950 personer

MESSEHALL 1600 m2

Ta kontakt for en
uforpliktende prat:
Tlf. 480 22 114
Tamarius.juel@rikstoto.no
kontakt for en uforpliktende prat: Tlf. 480 22 114 marius.juel@rikstoto.no

