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Buskerud Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3 – 2016, DEN 10.5.2016 

 

Tid: 10.5.2016 kl. 17.00-20.30 

Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane 

 

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

Forfall: Knut Weum og Pål Sem. 

Fra adm: Birthe Austevoll. 

  

 

SAKSLISTE: 

S 1-3/16 Protokoll styremøte 2/2016 

S 2-3/16 Info fra DNTs generalforsamling 23.-24. april  

S 3-3/16 Status til start årgang 2013, 14 og 15 

S 4-3/16 Til start for eldre hester 

S 5-3/16 Grasrotandelen 

S 6-3/15 Tilrettelegge for ulike lagsaktiviteter/rekrutteringstiltak 

 

 

Eventuelle saker 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-3/16 Protokoll styremøte 2/2016 

   

  Vedtak: 

  Styreprotokoll 2/2016 godkjennes. 

 

 

 

S 2-3/16 Info fra DNTs generalforsamling 23.-24. april 

Endre Storhaug og Birthe Austevoll, hadde deltatt på DNTs generalforsamling, 

og berettet litt derfra. Forbundsleder Knut Weum, ble valgt som nestleder i 

DNT, med 2/3 dels flertall til motkandidat Fredrik Engh. 

 

Vedtak: 

Styret tok informasjonen til orientering. 

 

 

S 3-3/16 Status til start årgang 2013, 14 og 15 

10 av 14 påmeldte åringer deltok på til start for åringer tirsdag 3. mai. Onsdag 

 11. mai skal det være til start for to- og treåringer. Fremdeles er det stor interesse 

fra hesteeierne til å delta på til start i Buskerud. 

 

Vedtak: 

  Styret tok informasjonen til orientering. 
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S 4-3/16 Til start for eldre hester  
Agder og Rogaland Travforbund har allerede kommet i gang med et prosjekt for 

til start for eldre hester. Dette er noe også Buskerud vurderer, men vil gjerne lufte 

dette for lagene på neste lagledermøte i håp om et større engasjement rundt dette.   

Dette er i tillegg et prosjekt som det ikke holder å markedsføre internt, for vi er 

avhengige av medlemmenes kunnskap om aktuelle deltakere.  

 

  Vedtak: 

  Dette tas videre til diskusjon på lagledermøte.  

 

 

S 5-3/16 Grasrotandelen  

Buskerud Travforbund er i ferd med å registreres i frivillighetsregisteret, noe 

som åpner for at forbundet kan bli grasrotmottaker i Norsk Tipping. Mange av 

lagene i Buskerud har denne muligheten, men forbundet kan være et 

supplement for de som ikke er tilknyttet. 

  Vedtak: 

  Styret og lagene orienteres om dette når registreringen er ferdig. 

 

S 6-3/16 Tilrettelegge for ulike lagsaktiviteter/rekrutteringstiltak 

 Styret diskuterte ulike tiltak for å opp engasjementet på lagsaktiviteter og 

rekrutteringstiltak, og kom frem til at vi bør henvende oss til Rogaland for å få 

tilsendt litt mer info om deres prosjekter. De har gode erfaringer med dette, og 

kan sikkert komme med tips og råd for hva som fungerer eller ei. Deretter tas 

dette opp på lagledermøte for å høre hva lagene tenker. Styret diskuterte også  

å støtte lagene økonomisk for rekrutteringstiltak for de under 18 år. 

 

  Vedtak: 

Lagsaktiviteter og rekruttering bør samkjøres med lagenes behov og 

ønsker.  

 

Eventuelt: Buskerud Travforbund på facebook? 

 Fordeler og bakdeler ble diskutert rundt dette temaet. Fordelene er de ulike 

facebook gruppene kunne vært samlet på ett sted, med en samlende betegnelse 

som f.eks Trav Buskerud eller lignende. Det kunne skapt bedre 

informasjonsflyt på tvers av lag og forhåpentligvis bedre oppslutning på en del 

arrangement. Bakdelen er at en slik side må overvåkes kontinuerlig for å 

fremstå som seriøs, noe som er helt relevant for et travforbund. 

 

 

 Drammen Travbane eiendom 

 Laglederne blir holdt informert om dette tema også på neste lagledermøte den 

14.juni. 
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 Ungdomsserien BVT 

Buskerud Travforbund har fått henvendelse fra sportssjef Tove Mikkelsen på 

Klosterskogen om vi vil være med og sponse BVT ungdomsserie med kr. 

5000,- også i år. Forbundssekretær foreslo at kanskje Drammen og Opland 

Travselskap kunne støtte dette grunnet at det er travlag og ikke forbund som 

sponser dette i Vestfold og Telemark. Men Buskerud Travforbund er påositive 

til å fortsette å støtte dette tiltaket selv. 

 

  Forbundslederen til styret i DNT 

  Siden forbundsleder Knut Weum ble valgt inn i DNT styret, ser vi det som 

  sannsynlig at han må prioritere det vervet. BT styret innstiller seg derfor på at  

det blir opprykk for Endre Storhaug fra nestleder til leder. Endre Storhaug 

kontakter Knut Weum for å få klarhet i dette. 

 

Høstkonferansen 8.-9.okt. 

Telemark er vertskap i år, og hadde noen tanker rundt agenda. Vi vil gjerne 

delta i planlegging av agenda, og det som var bra med fjorårets agenda. 

Forbundssekretær tar en gjennomgang av referatet fra i fjor på neste styremøte. 

  

 DNTs ungdomssamling 17.-19.juni 

  Lagene har fått henvendelse med informasjon om ungdomssamlingen, og blitt 

bedt om å være aktive i forhold til å sende lagets ungdommer på samling. 

Forbundet følger opp dette i forhold til direkte info til ungdommer mellom 16 

og 26 år. 

 

   

 

Frist for merknader til protokollen: 19.5.2016/Birthe Austevoll 

Innkommet merknad gjaldt rettelse vedr. forfall: Korrigert 20.5.2016/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

 

 

Endre Storhaug  Harald Martinsen 

 

 

 

Audun Tandberg Trond Erik Haug 

 


