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Buskerud Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3 – 2018, DEN 14.5.2018 

 

Tid: 14.5.2018 kl. 17.00 – 21.00 

Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane 

 

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

Sem og Elisabeth Bremeyer Carlsen. 

Fra adm: Birthe Austevoll. 

  

 

SAKSLISTE: 

S 1-3/18             Protokoll 1/2018 og 2/2018 

S 2-3/18             Opprop til politiske miljø – hva gjør vi? 

S 3-3/18             Kjøring med travhest på privat vei 

S 4-3/18             Fordeling av fripostbeløp for banebidrag 2018 

S 5-3/18             Planlegging av NM Monte 

S 6-3/18             Gruppe for synliggjøring av travet i media 

 

 

Eventuelle saker 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-3/18 Protokoll styremøte 1/2018 og 2/2018 

 

  Vedtak: 

  Styreprotokoll 1/2018 og 2/2018 godkjennes. 

 

 

 

S 2-3/18 Opprop til politiske miljø – hva gjør vi? 

Styret diskuterte hva som er aktuelt å gjøre fra Buskeruds side når det gjelder 

oppropsbrevet som skal vedlegges lokale politikere. Det må utarbeides et skriv 

som kan sendes lokalt via lagene? I tillegg er det aktuelt å invitere dem til 

Drammen Travbane under V75 kjøringen i august. Det gjelder både fylkes- og 

stortingspolitikere. Vertskap i denne sammenheng vil være BT, DTT og BTE – 

styret, og invitasjonen må klareres med disse. 

 

  Vedtak: 

Oppropet legges ved invitasjonen som sendes både fylkes- og 

stortingspolitikere. 

 

 

S 3-3/18 Kjøring med travhest på privat vei 

Det har kommet klage fra en grunneier i Mjøndalen på 2 personer hvorav den 

ene er medlem i Øvre Eiker Travselskap og den andre i Drammen og Opland 
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Buskerud Travforbund 

Travselskap, på trening av travhester i et gitt område. Styret synes det er 

uheldig å sette travet i et dårlig lys, og hadde følgende innstilling: 

   

  Vedtak: 

Buskerud Travforbund behandlet saken på styremøte 14.5.18, og besluttet 

å videresende saken til utøvernes respektive travlag for å følge opp 

klagesaken. BT bistår eventuelt laget/lagene ved å sende klagen videre til 

DNT, hvis ikke forholdene bedrer seg, og det er behov for ytterligere 

tiltak. 

 

 

S 4-3/18 Fordeling av fripostbeløp for banebidrag 2018 

BT styret kan fordele et fripostbeløp på kr. 10.000,- i banebidrag for 2018, og 

ønsker å fordele dette på følgende måte: Prestfoss Travselskap og Drammen 

og Opland Travselskap (som nå er slått sammen med Hurum og Strømm 

Travselskap) får 3.500,- hver seg, mens Kongsberg Travselskap får 3.000,-.  

 

  Vedtak: 

  Fripostbeløpet fordeles som beskrevet over.  

 

 

S 5-3/18 Planlegging av NM Monte 

Styret ønsker å gjennomføre årets NM Monté på lik linje som foregående år. 

Det skal likevel undersøkes nærmere om banketten skal finne sted på et 

utested i byen i stedet for på hotellet. Booking av hotellrom, utsending av 

invitasjon og påmelding går via sportssjefen. Harald Martinsen arbeider videre 

med sted for bankett, og evnt skaffe sponsor til arrangementet. 

 

  Vedtak: 

  Forberedelse av NM Monté blir som beskrevet over. 

 

 

S 6-3/18 Gruppe for synliggjøring av travet i media 

Denne gruppen skal sitte i et arbeidsutvalg som skal utrede hva lagene kan 

eller bør arbeide fremover. Spillet er viktig, og vi er avhengig av å få dette opp 

å gå. Det skal sitte 3 personer i utvalget sammen med Erling Bottolfs, han skal 

snakke med flere aktuelle kandidater. 

 

  Vedtak: 

  Det arbeides videre med å få nedsatt et arbeidsutvalg. 

 

 

 

 

Eventuelt Ungdomsledersamling på Bjerke 8.- 9. juni. 

Mari Ann Skålien og Monica Nordbø Nilsen er våre ungdomsrepresentanter 

som stiller på ungdomsledersamlingen. 
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Web kurs 

BT kaller alle styremedlemmer i samtlige lag inn til WEB kurs mandag 28. 

mai. Sportssjef Ove Bjerkeset stiller opp som kursveileder i tillegg til 

forbundssekretær. 

 

Travskole Drammen  

BT invitere driftsselskapet til å delta på neste styremøte for å informere om 

status på travskolen. 

 

Hestetelling  

På sidene for «Rådet for Drammensregionen» finnes det oversikt over antall 

hester i Drammensregionen for 2011. 

 

  Ekstratilskudd Ringerike og Hole 

  Tas opp igjen ved neste styremøte. 

 

Høstkonferanse BVT  

Dato for høstkonferansen blir lørdag 20. oktober på Quality Grand Hotell 

Kongsberg.  

 

Hestegalla 2019 

Elisabeth Bremeyer Carlsen har allerede innhentet pris, og dette følges opp på 

neste møte. Vi må være tidlig ute med å booke dato. Må sjekke med DNT hvor 

de kjører V75 i perioden, det kan passe fint med V75 helgen i Bergen. Styret 

diskuterte at det kunne være aktuelt å bruke noen kroner på å finne en spenstig 

foredragsholder til høstkonferansen. Elisabeth holder tak i dette frem til neste 

møte.  

   

  Strategiplanen 

Styret må ha en klar mening på hvordan fremtiden blir. Skal vi ha en ny bane, 

eller satse ensrettet på oppgradering av eksisterende anlegg. Det er mange 

aktører som må sette seg sammen og planlegge fremtiden. 

Styret legger frem en innstilling, så kan lagene være med å stemme for hva de 

synes om det.  

 

Myhremoen Travbane 

ØET har tatt utgangspunkt i å opprettholde og arbeide videre med tidligere 

innsendt tilsvar til BT før gruppen for «Buskerudtravets fremtid» ble nedsatt. 

De har tanker om et samarbeid med islandshest, og innersporet kan benyttes til 

det. Ridebanen er med få grep godkjent som ride- og kjørebane. For øvrig må 

de ha flere luftegårder og oppselingsplasser. De har sendt en formell invitasjon 

til DOT om at de er velkommen til å benytte Myhremoen som treningsarena. 

Slik det er i dag er Myhremoen er for stort til at det kan drives av 

medlemsmassen på dugnad, og de anslår at de har 1,5 mill i forventede 

vedlikeholdskostnader. 
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Frist for merknader til protokollen:12.6.2018 /Birthe Austevoll 

Ingen innkomne merknader til protokollen: 12.6.2018/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

Harald Martinsen                            Endre Storhaug       Pål Sem 

 

 

 

                          Mari Ann Skålien                                      Erling Bottolfs 


