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Buskerud Travforbund 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE, DEN 23.11.2015 

 

Tid: 23.11.2015 kl. 17.30- 21.15 

Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane 

 

Tilstede: Knut Weum, Harald Martinsen, Trond Erik Haug, Audun Tandberg, Pål Sem, 

Evelyn Stillerud. 

Forfall: Endre Storhaug. 

Fra adm: Birthe Austevoll. 

  

 

SAKSLISTE: 

S 1-10/15 Protokoll styremøte 9/2015 

S 2-10/15 Travskole på Drammen Travbane? 

S 3-10/15 GF i lagene 

S 4-10/15 GF i forbundet, fastsette dato 

S 5-10/15 Årets Hest kåring og utdeling – Galla? 

S 6-10/15 Økonomisk oversikt pr. 30/10-2015 

S 7-10/15 Lokalkjøringer og tildeling av Buskerudpokalen 2016 

S 8-10/15 Evaluering av lagskonferanse/oppfølgning av saker 

S 9-10/15 Folkehesten 2016 

S 10-10/15 Ungdomsserie finale og avslutning under V75 

S 11-10/15 «Travlagets kveld» på travstevner 2016 

S 12-10/15 Igangsetting av valgkomiteen, forbundet 

S 13-10/15 Ponni i Buskerud 2016, status 

S 14-10/15 BT Eiendom, status 

S 15-10/15 Nytt infomøte? 

  

Eventuelt 

 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-10/15 Protokoll styremøte 9/2015 

  Protokoll for styremøte 9 er ikke klar for godkjenning. 

 

  Vedtak: 

  Protokollen fremlegges 30/11 for godkjenning. 

 

 

 

S 2-10/15 Travskole på Drammen Travbane? 

  Sportssjef Tron Gravdal informerte styret om de tanker administrasjonen ved  

Travbanen har rundt en eventuell travskole. Pr. i dag er A-stallen ledig, C-

stallen er et annet alternativ. Gravdal har ringt og snakket med Sørlandet 

Travpark som har drevet travskole i noen år nå, samt Färjestadtravet som har 

lang erfaring innenfor dette. Styret påpekte viktigheten av å drifte dette ryddig 
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og skikkelig hvis det skulle bli aktuelt. DNT opplyser at det vil være avsatte 

midler i neste års budsjett for ytterligere en travskole i Norge, søknadspapirer 

sendes ut rundt nyttår. 

 

Vedtak: 

Travskole blir tatt videre til driftsstyret før det kommer tilbake til oss. 

 

 

S 3-10/15 GF i lagene 

Forbundet har mottatt dato fra ca. halvpartene av lagene vedr. dato for 

generalforsamling. Representasjon fra styret fordeles etter fullstendig oversikt. 

Styret ønsker en felles beskrivelse over bl.a. status vedr. eiendom, som er et 

tungt tema å skulle gjengi på god måte.  

   

Vedtak: 

  Styret fordeler representasjonsoppgaver på neste styremøte. 

 

 

S 4-10/15 GF i forbundet, fastsette dato 

Dato for generalforsamling blir tirsdag 23. februar 2016. GF i Buskerud 

Travforbund er beregnet å starte ca. kl. 19.00. De øvrige generalforsamlingene 

i BTE, BTH, DT Drift og DT AS vil i utgangspunktet starte opp i forkant 

samme dag. 

 

Vedtak: 

GF tirsdag 23. februar 2016. 

 

 

S 5-10/15 Årets Hest kåring og utdeling – Galla? 

Kåring og utdeling av årets hester i de ulike klasser vil bli utført etter samme 

kategorier som tidligere, men styret ønsker å diskutere med laglederne på 

ledermøte mandag 30. nov, hvordan de ønsker at dette skal arrangeres. 

Kanskje man skal heller se på å arrangere en tradisjonell hestefest i stedet for 

hestegalla, dette er det fint å få tilbakemeldinger på. 

 

Vedtak: 

Årets Hest og evnt. Galla tas opp på ledermøte mandag 30/11. 

 

 

   

S 6-10/15 Økonomisk oversikt pr. 30/10-2015 

Styret ble presentert tall som er regnskapsført pr. 30/10-15 i forhold til 

budsjett. Enkelte poster på inntektssiden mangler og forbundssekretær 

kontakter DNT for å sjekke utestående tilskudd. Banebidrag bør kun utbetales 

til de lag som har aktivitet.  

 

Vedtak: 

 Etter kontroll skal ny økonomisk oversikt presenteres på neste styremøte. 
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S 7-10/15 Lokalkjøringer og tildeling av Buskerudpokalen 2016 

Følgende travlag har søkt om lokalkjøring neste år: Drammen og Opland, 

Prestfoss/Krødsherad, Kongsberg, Modum/Ringerike. Det skal arrangeres i alt 

to lokalkjøringer på Drammen Travbane og to på lokalbaner. Eksakt dato 

foreligger ikke på alle da man har avventet den ferdige terminliste for 2016. 

Alle lag søkte om Buskerudpokalen 2016. Den vil bli tildelt i følgende 

rekkefølge Prestfoss, Ringerike, Drammen og Opland.  

 

Vedtak: 

Nøyaktige datoer etterspørres på ledermøtet. Buskerudpokalen tildeles 

Prestfoss Travselskap. 

 

 

 

 

S 8-10/15 Evaluering av lagskonferanse/oppfølgning av saker 

Lagskonferansen ble alt i alt meget vellykket. Deltakerne uttrykte at de var 

meget fornøyde, og det kunne virke som om diskusjonene gled lettere uten 

representanter fra DNT i salen. Oppfølgning av saker i etterkant er kampanje 

mot skoler og ungdom. Det trykte heftet «Et løft for norsk hestenæring» 

bestilles av forbundssekretærer og deles ut av travlagene på lokale offentlige 

steder. Det var enighet om å planlegge møte med Stortingsbenken Buskerud, 

der tanken er å kunne påvirke deres kunnskap om hestesport og dens betydning 

for lokalsamfunnet.  

 

Vedtak: 

Hefter deles ut på ledermøte den 30/11. Tanker rundt Stortingsbenken 

utdypes ytterligere til lederne. 

 

 

 

 

S 9-10/15 Folkehesten 2016 

Renate Aarlie skal være trener av folkehesten Drammen for 2016. Hun har 

allerede fått hesten på stallen. Den heter Roman Rags og er en 4- års vallak som 

har startet 13 ganger. Den vil bli presentert under V75 stevnet førstkommende 

lørdag. Salg av andeler vil bli tilbudt, men de kan ikke registreres før 1. des. 

 

Vedtak: 

Info om folkehesten og salgsmateriell deles ut på ledermøte 30/11. 
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S 10-10/15 Ungdomsserie finale og avslutning under V75  

Det er 33 ungdommer som har deltatt i ungdomsserien 2015. Serien er sponset 

av Buskerud Travforbund/ Horten og omegn Travforening/Skien Travklubb. 

Det blir finaleløp og avslutning på Drammen under V75 kjøringen, og samtlige 

deltakere er invitert til gamle kontorer til middag og overrekking av premier.  

 

Vedtak: 

Forbundet med Evelyn Stillerud i spissen er vertskap. 

 

S 11-10/15 «Travlagets kveld» på travstevner 2016 

Travbanen ønsker at samtlige lag engasjerer seg ved å ha hver sin lagsdag 

under et kveldsstevne i 2016, og ønsker å komme i dialog med lagene for å 

tilpasse dette. 

 

Vedtak: 

Dette tema presenteres på ledermøte 30/11. 

 

 

S 12-10/15 Igangsetting av valgkomiteen, forbundet 

Forbundets valgkomite igangsettes etter samme instruks som tidligere år. Valg 

av representanter mellom 16- 26 år tilføyes informasjonen. 

 

Vedtak: 

 

 

S 13-10/15 Ponni i Buskerud 2016, status 

Det er pr. dags dato kun et par aktive ponniekvipasjer i Buskerud, en av dem er 

Magnus Heslien med ponnien Smedens Blixten. Kongsberg Travselskap har 

utdannet to ponni-instruktører, og er i gang med treninger, men det vil ta litt tid 

før det kommer lisensierte ponnikusker derfra. Mari Ann Skålien, som går på 

trenerskolen og er tidligere ponnikusk, har nylig blitt godkjent ponni-

instruktør. Trond Erik Haug, som har vært ponni-instruktør på Drammen 

Travbane i mange år, melder om at det ikke er treninger på Drammen lenger i 

mangel av rekrutter og aktive. 

 

Vedtak: 

  Styret er opptatt av å få større aktivitet på dette område og vil arbeide 

  med saken videre i 2016, Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

 

 

S 14-10/15 BT Eiendom 

  Styreleder orienterte og svarte på spørsmål. Arbeidet i Buskerud Trav  

  Eiendom viser for svak fremdrift. Styrelederne i selskapene har drøftet  

  dette. Nytt møte mellom styrelederne er fastsatt til 2. februar 2016. 

   

Vedtak: 

  Tatt til foreløpig orientering. 
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S 15-10/15 Nytt infomøte? 

  Styret drøftet situasjonen og fastsettelse av nytt informasjonsmøte etter  

  styremøtene i eiendom- og driftsselskap henholdsvis 8. og 9. desember. 

  

  Vedtak: 

  Tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frist for merknader til protokollen: 11.12.2015/Birthe Austevoll 

Ingen innkomne merknader 11.12.2015/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

 

 

Knut Weum  Harald Martinsen  Audun Tandberg 

 

 

 

 

                           Evelyn Stillerud                                          Trond Erik Haug 

 


