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Buskerud Travforbund 

 

FORELØPIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12 – 2020, DEN 15.01.2020 

 

Tid:  15.01.2020 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 1-12/19-20                   Protokoll styremøte 11/2019  

S 2-12/19-20                   Rutineløp Drammen Travbane 2020 

S 3-12/19-20                   Status Drammen Travbane                                                   

S 4-12/19-20                   Buskerudtravet – veien videre   

S 5-12/19-20                   Regnskap 2019            

S 6-12/19-20                   Valg DNT            

S 7-12/19-20                   Generalforsamling BT      

S 8-12/19-20                   Seminar 

S 9-12/19-20                   Hestegalla 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-12/19-20  Protokoll styremøte 11/2019  

 

Vedtak: 

 Styreprotokoll 11/2019 ble godkjent. 

 

 

S 2-12/19-20  Rutineløp Drammen Travbane 2020 

Det har kommet en del forespørsler som gjelder videreføring av 

rutineløpene på Drammen Travbane. Styret har ingen planer om å legge 

ned dette. Drammen og Opland Travselskap har sendt henvendelse til 

forbundet der de ønsker å tilby bistand til å kunne organisere det meste, 

forutsatt at de kunne få med ytterligere ett lag å samarbeide med.  

Forbundet har hatt dialog med Drammen Travbane som har gitt 

tilbakemelding på at de fortsatt tar på seg å preparere banen.  

Annette Stordal stiller seg positiv til å fortsette med rutineløpene som 

før. Hun vil ta imot påmeldinger via facebook, mens Hans Roar 

Bakken administrerer datoer.  

 

Vedtak: 

Styret tar informasjonen til orientering og pålegger styreleder å 

følge opp dette.  
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S 3-12/19-20  Status Drammen Travbane    
DRAMMEN  

Dokumenter for områdeplan, inkludert 22 vedlegg ble oversendt 

Drammen kommune i begynnelsen av september 2019. Deler av 

dokumentasjon var ikke kommunen tilfreds med, og det har vært noe 

frem og tilbake med kommunen om fremdrift av oppretting/avslutning 

av none dokumenter. Det er avtalt at omforent konseptplan for bygg og 

uteområder skal være klar ca. 15.1.20. Konseptplaten er grunnlag for 

alle utredningene. Revisjon av utredningene klargjort, og Rambøll 

melder at de står klare til å oppdatere når plantegningen er godkjent av 

kommunen. Utkast av bebyggelsen ble sendt kommunen dagen før jul.  

Gitt godkjent konseptplan 15.1, kan oppdatert utkast av utredningene til 

kommunen innen 31.1. Alle – også Drammen kommune - ønsker å få 

saken opp snarest, mars har vært en målsetning – nå april møtet - i 

kommunen bør det være til behandling.  
PROSJEKT HELGELANDSMOEN  

Det er under arbeid utkast til intensjonsavtale om et område på ca 300 

da til nytt hestesportsenter syd for gamle Helgelandsmoen militærleir. 

Området eies av OVF – Opplysningsvesenets Fond – og det er deres 

eiendomsselskap – Clemens Eiendom – som forvalter eiendommene.  

Siste møte med Clemens Eiendom ble avholdt like før jul, og det 

arbeides med et endelig avtaleutkast som en håper å komme i mål med 

i løpet av 1. kvartal 2020. Når avtaleutkastet foreligger, er neste steg 

takst på området. Videre plan er å forelegge saken for 

generalforsamling i Buskerud Travforbund.  
MYREMOEN  

Det er avholdt møter med Øvre Eiker Travselskap om Myremoen. Siste 

møte ble avholdt like før jul, og et revidert avtaleutkast vil foreligge i 

midten av januar 2020. Det er mål om å bli enige om en avtale, som må 

legges frem til behandling på en ekstraordinær generalforsamling i 

Øvre Eiker – og til behandling på generalforsamling i Buskerud 

Travforbund.  
DRAMMEN TRAVBANE VIDERE  

Tre medarbeidere blir på deltid fremover: Leif Arne Kleven – Sigmund 

Tandberg – Hans R. Bakken.  Ove Bjerkeset og Tone Johansen jobber 

ut januar måned.  

LØPS-/TRENINGSBANE  

Banen blir tilrettelagt som treningsbane med redusert preparering og 

kvalitet i. forhold til totalisatorbane. Det blir lagt ut nærmere 

informasjon på banens hjemmeside og Facebook. Stikkord som legges 

til grunn:  

• Det er ikke aktuelt å salte og bruke mye penger og arbeidskraft 

på å ha en stabil sommerbane  

• Pigger må/bør brukes uansett  

• Det legges til grunn at banen prepareres innenfor ordinær 

arbeidstid  
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• Grunnlaget videre er vinterbane, men: - været er avgjørende om 

det blir stabil vinterbane - dersom mildvær og banen går i 

oppløsning så må vi avvente til noe til stabilt vær 

a) kaldere – banen setter seg igjen 

b) fortsatt mildt – så stabiliserer det seg til grusbane  

• Dersom islaget blir for tynt kan det være aktuelt å gruse opp et 

par spor - da kan banen være egnet for hurtigkjøring - men dette 

kan ikke planlegges over tid, det er helt væravhengig  

• Banen legger ut nærmere informasjon på hjemmeside og FB  

- kontaktperson for banen er Leif Arne Kleven – 916 77 281  
TRENINGSTIDER  

Samme som tidligere: TRENINGSTIDER VINTERHALVÅR 

(1.november - 31. mars) Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 8.00 -

14.00 Onsdag 08.00 - 20.00 Lørdag 8.00 -13.00. Søndag stengt 
RUTINELØP  

Det planlegges oppstart igjen av rutineløp i mars måned. Annette 

Stordal er kontaktet og positiv til å være rutineløpsansvarlig.  

En kommer tilbake med nærmere informasjon og opplegg i forhold 

innmelding og gjennomføring.  
BRISTOL – KAFE  

Kafeen er stengt, og det er ingen planer om gjenåpning.  

Det vil bli vurdert å ha Vekta åpen i forbindelse med rutineløpene, og 

eventuelt noe åpen i forhold til veterinærklinikk og trening på lørdager. 

Ingen matservering – vurdere brus og kaffeautomat.    

 

Vedtak: 

Styret tar informasjonen til etterretning og vil sørge for at dette vil 

bli fulgt opp. 

 

Protokolltilførsel fra Elisabeth Bremeyer Carlsen og Erling Bottolfs: 

Styret har bedt BTE om en vurdering om hvor langt det er lurt å være 

med i prosessen med utbygging. Når dette foreligger fra BTE, ønsker vi 

også en nøytral vurdering og belysning rundt dette. 

  

 

 

S 4-12/19-20  Buskerudtravet – veien videre   

Styret diskuterte det faktum at Buskerudtravet foregår i hele Buskerud, 

ikke bare på Drammen Travbane, selv om det er viktig å avklare 

treningsmulighetene på Drammen inntil flere anlegg rustes opp. 

Travbanen anses ikke som avgjørende for å drive med hest, og det er 

viktig å få opp engasjementet ute i lagene i tiden fremover. Til dette må 

det komme økonomiske avklaringer til for å kunne planlegge veien 

videre.  

 

Vedtak: 

Styret vil sette fokus på engasjementet ute i lagene.  
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S 5-12/19-20  Regnskap 2019          

Regnskapet viser et overskudd på kr. 28.325, - for 2019.  

 

Vedtak: 

Regnskapet sendes til revidering. 

  

 

S 6-12/19-20  Valg DNT    

   Styret foreslår følgende personer til valg i DNT:  

- Elisabeth Bremeyer Carlsen, gjenvalg domskomitéen 

- Harald Martinsen, medlem kontrollkomiteén 

- Jacob Sætre, avlskomiteén kaldblod 

- Anita Sønsteby, avlskomiteén varmblod 

- Tina Fossan Låg, apellkomitéen 

   

   Vedtak: 

   BT sender forslag på kandidater til DNTs valgkomite.  

 

 

S 7-12/19-20  Generalforsamling BT      

Styret ønsker å gjenta det fine arrangementet som vi hadde i fjor, med 

generalforsamling, seminar og galla – alt på samme helg. Det ble noe 

knapp tid på generalforsamlingen i fjor, så den kan med fordel 

forlenges.  

 

Vedtak: 

Generalforsamling i Buskerud Travforbund avholdes på Quality 

Hotel Grand, Kongsberg, lørdag 14. mars 2020 fra 10-12.30. 

 

 

S 8-12/19-20  Seminar 

Elisabeth Bremeyer Carlsen har vært i kontakt med ulike aktører som 

kan stille opp på seminaret, men har ikke lykkes å lage avtale med noen 

ennå. Hun følger opp saken videre.  

 

Vedtak: 

Styret tok informasjonen til orientering. 

 

 

S 9-12/19-20  Hestegalla 

Bandet som spilte i fjor er opptatt, men Elisabeth Bremeyer Carlsen har 

fått tips om noe andre. Hotellet stiller med samme pristilbud som i fjor, 

og det er i dialog med dem for å finne en bedre løsning på 

drikkeserveringen fra i fjor.  

 

Vedtak: 

Styret tok informasjonen til orientering. 
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S 10-12/19-20  Årets hest 

Styret gjennomgikk de nominerte og kåret vinnerne av hver klasse for 

utdeling av årets priser for 2019 under hestegalla 14. mars. Harald 

Martinsen var inhabil og forlot styremøtet ved kåring av årets kaldblods 

unghest.  

 

Vedtak: 

Årets beste utøvere i BT for 2019- sesongen er kåret.  

 

 

Eventuelt  Ønske om å overta påselingsboksene på Drammen (E-rekka) 

Kongsberg Travselskap har sendt en henvendelse til Buskerud 

Travforbund med et ønske om å overta de nye påselingsboksene (E-

rekka) som befinner seg på Drammen Travbane.  

Ifølge Drammen Travbane som er eier av disse boksene, blir ikke 

hverken boksene eller annet løsøre solgt eller flyttet før selskapene har 

avklart veien videre for travet i Buskerud.  
 

   Buskerudpokalen 2019 

Tildeles Kongsberg Travselskap som arrangerer lokalkjøring 1. mars, 

forbundssekretær videreformidler beskjed til laget.  

 

På lag 

Buskerud har flere lag som har gjort det bra. Styret berømmer lagene 

som har tatt tak i dette! 

 

Til start 

BT vil videreføre til start i 2020, selv om det er gitt signal fra DNT om 

kutt i tilskuddet. Lagene skal spørres om de vil engasjere seg både 

økonomisk og fysisk i til start fremover.  

 

Hvordan få engasjert ungdommene 

Dette er noe styret vil drøfte med lagene på lagledermøter. Her vil det 

være viktig å få med ungdommenes erfaringer og ønsker.   

  

Neste styremøte blir mandag 17. februar 2020 kl. 15.30. 

 

Frist for merknader til protokollen:03.02.20/Birthe Austevoll 

Innkomne merknader til s. 2-12/19-20,3-12/19-20, 4-12/19-20, 5-12/19-20, 6-12/19-20, 7-

12/19-20, 9-12/19-20 og evnt. er korrigert:03.02.20/Birthe Austevoll  

 

 

Endre Storhaug Erling Bottolfs   Harald Martinsen 

 

 

 

                        Mari Ann Skålien                                    Elisabeth Bremeyer Carlsen 


