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Buskerud Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12– 2018/19, DEN 5.2.2019 

 

Tid: 5.2.2019 kl. 16.00 – 18.45 

Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane 

 

Tilstede: Endre Storhaug, Harald Martinsen, Erling Bottolfs, Pål Sem og Philip Scott 

Sønsteby. 

Forfall: Mari Ann Skålien og Elisabeth Bremeyer Carlsen 

 

 Erling Bottolfs deltok på sak S2, S3 og S8 før han reiste for å representere 

Buskerud Travforbund i møte på Øvrevoll om rekruttering.  

 

Fra adm: Birthe Austevoll. 

  

 

SAKSLISTE:          

S 1-12/18-19 Protokoll 11/2018-19 

S 2-12/18-19 Evaluering generalforsamlinger 

S 3-12/18-19 Søknad fra Modum Travselskap om DU-midler og tilskudd til treningsløype 

S 4-12/18-19 Status fremdrift Drammen Travbane 

S 5-12/18-19 Kåring av årets to- og firbente for 2018 

S 6-12/18-19 Hestegalla 2019 

S 7-12/18-19 Seminar 2019 

S 8-12/18-19 Landsrådet, sakslister, møter og mandat 

S 9-12/18-19 Foreløpig budsjett 2019 

S 10-12/18-19 Første utkast til årsberetning 2018 

 

Eventuelle saker 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-12/18-19 Protokoll 11/2018-19 
 

  Vedtak: 

  Styreprotokoll 11/2018-19 godkjennes. 

 

 

S 2-12/18-19 Evaluering generalforsamlinger 

I Øvre Eiker Travselskap var den viktigste saken om travlaget skal selge 

Myremoen Travbane til Buskerud Travforbund. Dette var ment som 

informasjons- og diskusjonssak, og en eventuell avgjørelse må tas opp på en 

ekstraordinær generalforsamling.  Det var 46 personer tilstede på 

generalforsamlingen, og 48 til middag.  

I Modum Travselskap var det 23 personer tilstede. Medlemmene ble gitt 

grundig informasjon om den planlagte nye treningsløypen i tilknytning til 

travbanen. Ellers kom det opp spørsmål rundt hva som er den økonomiske 



 
 

 

Buskerud Travforbund Protokoll styremøte 5.2.2019 Side 2 

 

Buskerud Travforbund 

vinningen på å sentralisere? Laget ønsket tallmateriale og dokumentasjon fra 

DNT på det. 

I Kongsberg Travselskap var det 13 personer på generalforsamling. De 

etterlyste mer info rundt snakk om «pilotprosjekter» i Buskerud. De ønsket 

også å få hjelp til å lage kontrakt med rideklubben som benytter indre bane på 

travbanen i Kongsberg.   

Simoa Travselskap fikk dessverre ingen representasjon fra forbundet i år, men 

fikk tilsendt samme informasjon som ble gitt på øvrige generalforsamlinger.  

Krødsherad og Sigdal Travlag avholdt sin aller første generalforsamling i 

sammenslått lag. Det var 26 personer tilstede, og det ble delt ut premier til 

årets hester i laget.  

I Hallingdal Tråvlag var det kun 6 personer tilstede, men medlemmene hadde 

fått grundig forhåndsmateriell og det ble enighet om å prøve å få til to planer 

for treningsanlegg fremover; Ett på Geilo og ett på Bromma.  

I Ringerike og Hole Travselskap var det 33 personer tilstede, og det nye styret 

som består kun av det kvinnelige kjønn, har gjort en kjempejobb i styret samt 

ivaretatt travets interesser i forbindelse med at ny veg kommer over Mælingen 

Travbane. Vegvesenet hadde antatt at Mælingen ikke var i lagets interesse 

lenger, og hadde tenkte å benytte området som deponi i forbindelse med 

utbygging. Styret har vært i møte med vegvesenet, og kommunen der de har 

fremlagt dokumentasjon på at de har gyldig leiekontrakt med grunneier på 

området, og de arbeider videre med å få til en erstatning for området når de 

mister det.  

 

Vedtak: 

Styret tar informasjonen til etterretning. 

 

Informasjon fra generalforsamlingene i Lier, samt Drammen og Opland 

tas opp på neste styremøte da utsendt representant ikke deltok på møtet. 

 

 

   

 

S 3-12/18-19 Søknad fra Modum Travselskap om DU-midler og tilskudd til 

treningsløype 

Modum Travselskap ønsker å anlegge treningsløype, og søker om kr. 

100 000,- i DU-midler og 150 000,- fra BT. 

Styret i Buskerud Travforbund ser positivt på søknad om DU-midler på kr. 

100 000,- og ber samtidig DU-utvalget om å se på en økning i banebidrag til 

Modum Travselskap fra kr. 30 000,- til 50 000,- årlig.  

Det sendes en anmodning til Buskerud Travforbund Eiendom AS, om  

økonomisk tilskudd på kr. 150.000, - til laget.  

 

Vedtak: 

Henstilling til BTE om å bevilge kr. 150 000,- til Modum Travselskap. 
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S 4-12/18-19 Status fremdrift Drammen Travbane  

Det er en viss fremgang i prosessen siden sist. Forhandlingene er løst og det er 

enighet rundt fordeling av arealer.  

 

  Vedtak: 

  Styret tok informasjonen til orientering. 

 

 

S 5-12/18-19 Kåring av årets to- og firbente for 2018 

Styret foretok kåring av alle klassene bortsett fra årets oppdretter, siden ett av 

medlemmene var inhabil. Denne klassen kåres via epost i morgen.  
 

  Vedtak: 

  Oversikt over de nominerte sendes til lag og medlemmer. 

 

 

S 6-12/18-19 Hestegalla 2019 

  Forslag til invitasjon og detaljer ble behandlet av styret.  

 

  Vedtak:  

  Invitasjon til hestegalla 2019 sendes travlag, og nominerte. 

 

 

S 7-12/18-19 Seminar 2019 

   Innhold på seminar ble gjennomgått av styret. 

 

  Vedtak: 

Invitasjon til seminar 2019 sendes travlag med oppfordring om 

publisering også til kontaktpersoner utenom travmiljøet. 

Det publiseres også på vår hjemmeside og Facebook. 

 

 

S 8-12/18-19 Landsrådet, sakslister, møter og mandat 

Buskerud Travforbund mener det burde vært sendt ut agenda og sakspapirer i 

bedre tid når det kalles inn til landsrådsmøte. Når det informeres om saker som 

representanten ikke er gjort kjent med i forkant, er det vanskelig å ta stilling til 

saken så lenge man ikke har rukket å kommunisere med eget styre på forhånd.  

 

  Vedtak: 

BT sender en oppfordring til DNT om utsending av agenda og 

sakspapirer i god tid før landsrådsmøtene finner sted.  

 

   

S 9-12/18-19 Foreløpig budsjett 2019 

  Styret tar endelig stilling til budsjett på neste styremøte.   

 

  Vedtak: 

  Tas opp igjen neste styremøte. 
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S 10-12/18-19 Første utkast til årsberetning 2018 

Styret leser gjennom første utkast og gjennomgår årsberetningen på neste 

styremøte. 

 

  Vedtak: 

  Tas opp igjen neste styremøte. 

 

 

Eventuelt Travskolen Drammen 

Styret har videresendt et skriv fra Glenn K. Stenberg som er leder for 

travskolen i Drammen. Skrivet er også publisert på facebook av en person 

tilknyttet styret. I den forbindelse ble styret gjort oppmerksom på at 

henvendelsen virket som et tiggerbrev fra forbund til lag om å gi økonomisk 

støtte til travskolen. BT beklager en eventuell misforståelse i denne saken, 

hvor man kun har fungert som videreformidler av info.  

 

  Hestelinja Buskerud Landbruksskole 

Styret har blitt oppfordret til å være pådriver for etablering av 

kontakt/samarbeid med hestelinja på Buskerud landbruksskole. BT ser det som 

mer naturlig at travlag med lokal tilhørighet til landbruksskolen oppretter 

denne kontakten, og ønsker å ta dette opp med lagene på neste lagledermøte.  

 

  Rekruttering 

Erling Bottolfs dro videre fra styremøte til møte på Øvrevoll som var et åpent 

møte om rekruttering. 

 

  Årets hest statutter 

Ta opp årets hest statutter i løpet av de neste styremøtene. 

 

  Strategiplanen 

Sendes ut på nytt til lagene med henvisning til strategiplanen punkt 5.5 

Organisering – drift av travvirksomhet og 5.6. Travsportens omdømme – 

kultur - rekruttering – samarbeid. Når det gjelder rekrutteringsarbeid, bør BT 

utarbeide en felles gjennomskjøringsplan som lagene pålegges å følge opp.  

Svarfrist fra lag utsettes til 1. mai.  

 

Frist for merknader til protokollen:18.02.19/Birthe Austevoll 

Innkomne merknader til s.2-12/18-19, s.3-12/18-19, s.5-12/18-19 og s.7-12/18-19 er 

korrigert:18.02.19/Birthe Austevoll 

 

 

 

Endre Storhaug Harald Martinsen    Erling Bottolfs 

                         

 

 

                Philip Scott Sønsteby                                                   Pål Sem 


