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Buskerud Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10 – 2019, DEN 12.11.2019 

 

Tid:  12.11.2019 kl. 16.30-20:30 

Sted:  Administrasjonen, Drammen Travbane 

 

Tilstede: Endre Storhaug, Erling Bottolfs, Harald Martinsen, Mari Ann Skålien, 

Elisabeth Bremeyer Carlsen, Pål Sem og Anita Sønsteby. 

 

Fra adm: Birthe Austevoll. 

 

 

SAKSLISTE:   

S 1-10/19             Protokoll styremøte 8 og 9/2019  

S 2-10/19             Status Drammen Travbane 

S 3-10/19             Buskerudtravet – veien videre  

S 4-10/19             Rangering strategiplan «Trav 2025»               

S 5-10/19             Regnskap pr. 31. oktober 

 

 

Møtet innledet med styremøte i Buskerud Trav Holding AS. 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-10/19 Protokoll styremøte 8 og 9/2019  

 

Vedtak: 

 Styreprotokoll 8 og 9/2019 ble godkjent. 

 

 

 

S 2-10/19 Status Drammen Travbane 

Alle dokumenter i forbindelse med byggesøknad er oversendt kommunen, de 

inneholder blant annet 22 delutredninger. Det er antydet en 1. gangs 

behandling i formannskapsmøte i mars. 

 Begge våre datterselskap, eiendoms- og drift har behandlet anbefalinger fra 

Buskerud Travforbund som gjelder videre drift av treningsbane og utleie på 

Drammen Travbane, og har innenfor arbeidsmiljølovens regler jobbet for å 

komme til en enighet med de faste ansatte. 

Trenerstall A, som ble anbefalt stengt for å unngå ytterligere utgifter til strøm 

og vedlikehold, er i etterkant utleid til travtrener Renate Aarlie. Dette 

alternativet var å foretrekke i stedet for stenging av stallen. 

  

 

Vedtak: 

Styret tok informasjonen til orientering. 
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S 3-10/19 Buskerudtravet – veien videre  

Den nedsatte gruppen som har arbeidet med forhandling med Øvre Eiker 

Travselskap angående Myremoen Travbane, har gjennomgått utkastet fra Øvre 

Eiker og kontakter dem for videre møter i saken. 

 Når det gjelder Helgelandsmoen, har Buskerud Trav Eiendom nylig hatt møte 

med opplysningsvesenets fond med sikte på å erverve et område på 300 dekar, 

til utvikling av hesterelatert aktivitet.  

 

Vedtak: 

Styret tok informasjonen til orientering. 

 

 

S 4-10/19 Rangering strategiplan «Trav 2025»   

Styret gjennomgikk resultatet av gruppearbeid under BVTs høstkonferanse, og 

uthevet de punktene som burde få høyest prioritet i strategiplanen.  

    

Vedtak:      

Uthevede punkter sendes Ingar Skiaker for videre behandling. 

  

   

S 5-10/19 Regnskap pr. 31. oktober 

Regnskapet viser et foreløpig overskudd, men det forventes redusert etter at alle 

kostnader for inneværende år er mottatt. 

 

Vedtak: 

Styret tok regnskap pr. 31/10 til orientering 

 

 

 

 

 

Eventuelt: Aksjon hest for folk flest 

Tapsgrensene ble utsatt med en videre utredning. Aksjonsgruppa som teller i 

overkant av 13000 medlemmer har fortsatt et spisset budskap når det gjelder 

totalisatoravgiften, og det er viktig at flest mulig tar turen innover til Stortinget 

den 26. nov for å markere saken. Buskerud Travforbund setter opp minst 2 

busser og oppfordrer samtlige travlag til sterkt engasjement. Info om dette 

deles via medlemsregisteret, på sosiale medier og det vurderes avisannonse i 

tillegg.  

 

 

 

Bussrutene planlegges med følgende stoppesteder: 

Buss 1: Eggedal-Prestfoss-Krøderen-Hamremoen Sokna-Hønefoss-Vik-Oslo 

Buss 2: Kongsberg-Hokksund-Drammen Travbane- Kjellstad-Oslo 

 

 

 



 
 

 

Buskerud Travforbund Protokoll styremøte 12.11.2019 Side 3 

 

Buskerud Travforbund 

  Lokalkjøringer 2020 

  Følgende lag har søkt om å avholde lokalkjøring i 2020: 

• Kongsberg Travselskap, 1. mars på Kongsberg Travbane 

• Drammen og Opland Travselskap, 21. mars på Drammen Travbane 

• Simoa Travselskap, 3. mai eller 26. april på Drammen Travbane 

• Krødsherad og Sigdal Travlag, 6. sept. på Drammen Travbane, og 

samtidig ha felles hestens dag arrangement med travlagene og BT. 

 

 

Generalforsamlinger 2020 

Buskerud Travforbund avholder generalforsamling 14. mars 2020, 

forbundssekretær innhenter datoer for lagenes generalforsamlinger innen neste 

styremøte. 

 

 

Rekrutteringstilskudd 2020 

Buskerud Travforbund ønsker å opprette tilskuddsordning for barn- og 

ungdomsrettede aktiviteter med halvårlige datoer for søknadsfrist og tildeling 

av midler. Travlag, ponnigrupper og tilsvarende grupper tilknyttet Buskerud 

Travforbund har anledning til å søke.  

 

    

 

Neste styremøte blir torsdag 5. desember. 

 

 

 

Frist for merknader til protokollen:18.11.19/Birthe Austevoll 

Innkomne merknader til s 2-10/19 og evnt. er korrigert:27.11.19/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

Endre Storhaug Erling Bottolfs   Harald Martinsen 

 

 

 

 

 

                        Mari Ann Skålien                                    Elisabeth Bremeyer Carlsen 


