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Buskerud Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11 – 2016, DEN 6.12.2016 

 

Tid: 6.12.2016 kl. 17.30-22.00 

Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane 

 

Tilstede: Endre Storhaug, Harald Martinsen, Trond Erik Haug, Audun Tandberg 

Pål Sem og Håvar Tandberg. 

Fra adm: Birthe Austevoll. 

  

 

SAKSLISTE: 

S 1-11/2016        Protokoll styremøte 10/2016 

S 2-11/2016        Rekrutteringstiltak 

S 3-11/2016        Ungdomsgruppe, oppstart januar 2017 

S 4-11/2016        Endring treningsanlegg, Lier 

S 5-11/2016        Hestefest «Svensefjøset», Lier 

S 6-11/2016        DU-søknad ØET 

S 7-11/2016        Travlagenes generalforsamlinger, representasjon fra BT 

S 8-11/2016        Utvikling/salg Drammen Travbane 

S 9-11/2016        Buskerudtravets fremtids gruppe, status 

S 10-11/2016     Til start 

a) Økonomi 

b) Fellestreninger 2017 

c) Evaluering Gardermoen 

S 11-11/2016     Budsjettforslag 2017 

 

                     

Eventuelle saker 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-11/16 Protokoll styremøte 10/2016 

   

  Vedtak: 

  Styreprotokoll 10/2016 godkjennes. 

 

 

 

S 2-11/16 Rekrutteringstiltak   

Audun Tandberg refererte til at det fremdeles er barn og unge i stallene på 

Drammen Travbane, planen er å melde dem inn i travlag rett over nyttår. 

Prestfoss Travselskap har sagt seg villig til å dekke et eventuelt medlemskap 

for dem frem til de er 18 år, dette er noe også øvrige lag kan ta stilling til. 

BT får stadig kritikk for at vi ikke benytter mer penger til rekruttering, derfor 

er det viktig at alle bidrar og setter fullt fokus på dette.  
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DNT styret vedtok i fjor ved budsjett for 2016 å etablere en ny travskole i 

landet. Drammen Travbane var interessert i dette, og den 5. januar deltok Tron 

Gravdal på et informasjonsmøte i DNT sammen med fire andre baner. Totonor 

og Drammen Travbane gikk videre med søknader. DNT måtte imidlertid 

utsette etablering av travskole med minst ett år, grunnet nødvendige 

nedskjæringer i økonomien. 

Hans Roar Bakken og Tron Gravdal informerte styret om planene rundt 

etablering av travskole, og at det fortsatt er interesse for dette forutsatt at 

driftsstyret fremdeles er positive. I planene var det tenkt en månedlig vaktliste 

med fordeling av ansvar, eller fast avtale med en trener vedrørende inn- og 

utslipp, møkking og foring. C stallen er disponibel for travskole pr. i dag. I 

tillegg må det bygges en treningsbane på minst 20*60 meter. Når det gjelder 

oppholdsrom har de vært inne på flere tanker, men har landet på kjøp av 

brakke som det enkleste. Man har altså fasiliteter, og så må man ha en 

driftsansvarlig. I tillegg må man finne en driftsform etter modell fra hva som 

fungerer på de øvrige travskolene. Tanken er å ha 4 ekvipasjer i gang pr. kurs, 

og til dette må man ha 5 ponnier, slik at man er trygg på at 4 kan være i gang 

til enhver tid. Det behøves en type travskoleansvarlig, i deltidsstilling. Man 

kan kjøpe tjenester som foring og slikt. Viktig å kunne tilby et bra nok opplegg 

for å kunne lykkes.  

Investeringsbudsjettet ligger på ca en halv million i fullskala, men her er det 

rom for å få til rimeligere løsninger. Det må investeres i utsyr og ponnier, 

dessuten må stallen oppgraderes med sprinkler i veggen slik at de små 

ponniene kan se hverandre. Undervisningsrom finnes på travbanen. Må regne 

med minst 300 000,- i investeringskostnader og rundt 450 000, - i årlige 

driftskostnader estimert med rundt 10 kurs i uken.  

 

Vedtak: 

 BT er meget positive til å etablere travskole sammen med driftsselskapet. 

DTD utarbeider et kostandsbudsjett. BT sjekker hvilke 

tilskuddsordninger som finnes, som f.eks. Gjensidigestiftelsen, etc. 

Viktig også å fortsette det vi har begynt på når det gjelder 

rekrutteringstiltak for barn og unge som vanker i stallområdet, for det 

har en smitteeffekt. Audun Tandberg rapporterer BT regelmessig.  

 

 

 

 

S 3-11/16 Ungdomsgruppe, oppstart januar 2017 

Forbundssekretær har vært i dialog med Mari Ann Skålien og Mari Lie Celius. 

De var positive til å være kontaktpersoner ved etableringer av ungdomsgruppe 

i Buskerud sammen med forbundssekretær. Det kalles inn til et første møte 

med ungdommer mellom 15 og 26 år rett over nyttår. 

 

Vedtak: 

Oppstart av ungdomsgruppe i Buskerud blir i januar. 
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S 4-11/16 Endring treningsanlegg, Lier 

Lier travlag har sendt utfylt skjema for endring av treningsanlegg fra tidligere 

anlegg på Kraft til treningsløypen på Skjæggerud Gård. Dette anlegget hos Per 

Erik Gravdal vil være åpent for alle medlemmer av Lier Travlag. 

 

Vedtak: 

 BT anbefaler dette, og videresender skjema for behandling av DU- utvalget. 

 

 

S 5-11/16 Hestefest «Svensefjøset», Lier 
Et av diskusjonstemaene på høstkonferansen var om det var stemning for 

arrangering av hestegalla, og dagens ordning vedrørende nominering og 

prisutdeling av årets to- og firbente. Medlemmene ønsker ikke egentlig galla, 

derimot ønsket de en «hestefest» hvor det var rom for utdeling av priser i 

tillegg. Lagene stilte seg også positive til å bidra med tilskudd til et slikt 

arrangement. Lier travlag har tidligere ytret at de kunne vært arrangør av en 

slik fest og er i dialog med et lokalt serveringssted i Lier. BT Styret ønsker å få 

dette avklart med Lier travlag innen midten av neste uke. Alternativt kan dette 

arrangeres på Travkroa på Drammen Travbane og ønsket dato er satt til lørdag 

11. februar 2017. 

  

Vedtak: 

 BT styret følger opp denne saken på neste styremøte. I forkant gjennomgås 

regelverket for nominering av forbundssekretær og Harald Martinsen, i 

samråd med sportssjef Tron Gravdal.  

 

 

S 6-11/16 DU-søknad ØET 

Øvre Eiker Travselskap har sendt inn søknad om DU-tilskudd for å legge om til 

nytt banedekke. Søknaden utsettes til neste styremøte siden forrige tilskudd 

tilegnet ØET vedrørende boring etter vann/ombygging stall og nytt EL- anlegg 

ikke er ferdigstilt. Jan Gulbrandsen som er leder i ØET, bekrefter at dette snart 

er klart for befaring.  

 

Vedtak: 

DU- søknad fra ØET behandles på neste styremøte. 

 

 

S 7-11/16 Travlagenes generalforsamlinger, representasjon fra BT 

  Følgende datoer er satt av for travlagenes generalforsamlinger: 

  Tor 12/1:  Drammen og Opland Travselskap 

  Man 23/1:  Modum Travselskap 

  Tor 26/1:  Hallingdal Tråvlag, Ringerike og Hole Travselskap, Lier Travlag 

Fre 27/1:  Krødsherad Travselskap, Kongsberg Travselskap, Prestfoss 

                        Travselskap, Simoa Travselskap 

Lør 28/1:  Øvre Eiker Travselskap 

Ikke fått dato fra Hurum og Strømm Travklubb ennå. 
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  Vedtak: 

  Fordeling av representasjonsoppgaver tas opp på neste styremøte. 

 

 

S 8-11/16 Utvikling/salg Drammen Travbane 

Forbundsleder Endre Storhaug har vært i dialog med leder i Buskerud Trav 

Eiendom. De bekrefter at de har jobbet mye med detaljer i forbindelse med 

avtale mellom Drammen Travbane og Sjølyst Utvikling. BTE har gitt signaler 

på at et utkast til ny avtale oversendes BT hvis begge partene kommer til enighet. 

 

Få Kluge til å nedskrive fordeler/ulemper rundt eiendomssituasjonen, og BTE 

må utdype hva som skjer hvis vi sier ja eller nei. Dette har vært en prosess, 

som medlemmene må få et helhetlig innblikk i. I tillegg må styret sette seg 

konkrete holdninger som de ønsker at medlemmene gir sin tilslutning til. 

 

 

  Vedtak: 

  BT tar informasjonen til orientering. 

 

   

S 9-11/16 Buskerudtravets fremtids gruppe, status 

Det tredje møtet i gruppen er i morgen. Det bør presiseres overfor gruppen 

hvilket mandatet de har, slik at ikke diskusjonen går på hvorvidt Drammen 

Travbane er et alternativ eller ei. Viktig å få god fremdrift i gruppen til å 

fokusere på alternative løsninger. Kostnadsberegning for alternative løsninger 

kan i første omgang estimeres med et antatt beløp. Detaljer utarbeides etter 

hvert. Interessant å kunne hatt to-tre prosjekter å tygge videre på. 

   

Vedtak: 

  Forbundet tar informasjon fra tidligere møter til orientering. 

   

 

 

S 10-11/16 Til start 

a) Økonomi 

Til start tilskuddet for 2016 er snart oppbrukt, det må søkes om nytt tilskudd 

for neste år.  

b) Fellestreninger 2017 

Forbundet ønsker å se på løsninger for å arrangere fellestrening for 

åringer/toåringer i fellesskap med rutineløpene på Drammen Travbane fra 

neste år.  

c) Evaluering Gardermoen 

Det skal være evaluering av til start prosjektet på Gardermoen i januar. DNT 

ønsker at forbundet sender minst en representant som har vært deltaker med 

hest født i 2014. BT spør både Annette Stordal og Ernst-Petter Knutsen, som 

begge hadde hester med i den årgangen om de vil reise. Pål Sem og Audun 

Tandberg fra forbundet er også aktuelle deltakere hvis de ønsker. 
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Vedtak: 

Planlegging og gjennomføring av til start 2017, gjøres etter 

evalueringsmøte på Gardermoen. 

 

 

 

S 11-11/16 Budsjettforslag 2017 

Budsjettforslaget endres noe og regnskap pr. 20. desember tas med for videre 

behandling. 

 

  Vedtak: 

  Budsjett behandles på neste styremøte. 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuelt  

Neste lagledermøte settes til tirsdag 10. januar 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frist for merknader til protokollen: 13.12.2016/Birthe Austevoll 

Innkomne merknader til s.2-11/16 og 6-11/16 er korrigert: 14.12.2016/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

 

 

Endre Storhaug                                  Harald Martinsen      Trond Erik Haug 

 

 

 

 

Audun Tandberg Pål Sem 

 

 


