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Buskerud Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4 – 2016, DEN 7.6.2016 

 

Tid:  7.6.2016 kl. 17.00- 

Sted:  Administrasjonen, Drammen Travbane 

 

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

Knut Weum og Pål Sem. 

Fra adm: Birthe Austevoll, Hans Roar Bakken, Tron Gravdal. 

  

 

SAKSLISTE: 

S 1-4/16 Protokoll styremøte 3/2016 

S 2-4/16 Buskerudtravets fremtid – hvor går vi?  

S 3-4/16 Status eiendom 

 

 

Eventuelle saker 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-4/16 Protokoll styremøte 3/2016 

   

  Vedtak: 

  Styreprotokoll 3/2016 godkjennes. 

 

 

S 2-4/16 Buskerudtravets fremtid – hvor går vi? 

Hans Roar Bakken og Tron Gravdal har utarbeidet en rapport for 

Buskerudtravets fremtid, basert på historikk og fakta. Rapporten gir grunnlag 

for videre diskusjon med forbund og lag i Buskerud. 

 

Vedtak: 

Begge stiller på utvidet lagledermøte den 14. juni, og gjennomgår 

rapporten for laglederne. 

 

 

S 3-4/16 Status eiendom  

Styret i Buskerud Travforbund behandlet status i arbeidet med kontraktene mot 

Mæhle fra Buskerud Trav eiendom på sitt møte 7. juni 2016. Som utgangspunkt 

for styrets vurderinger forelå det en signert *term sheet fra BTE. Som 

begrunnelse anfører BTE følgende punkter: 

 

• BTE anbefaler innholdet i term sheet som utgangspunkt for Avtale om 

organisering av arbeidet med eiendomsutvikling av DT og samarbeidet 

med Ola Mæle. 
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• Avtale skal foreligge og være styrebehandlet i BTE før en eventuell 

beslutning i Generalforsmaling BTH. 

• Avtale vil erstatte Avtale fra 2006/2013, tidligere opsjonsrett bortfaller. 

• Avtale forutsetter at travet opphører på tidspunkt for salg/utvikling av 

eiendommen til annet formål. 

• Tidspunkt for opphør av travvirksomhet er usikkert. Kan være 1 - 5 år 

frem i tid. 

• For å få ut «cash» må aksjer eller areal realiseres.  

• Avtale og beslutning om regulering av eiendommen gir følgende 

estimerte/takserte verdier:  

• 144 mill. – 80% av bokført tomteverdi i nytt utviklingsselskap på del av 

eiendommen (Del 1) 

• 320 mill. – 80% av taksert nåverdi av fremtidig utviklingsgevinst på del 

av eiendommen (Del 1) 

• 95 mill. – 100% av gjennomsnittlig takst av tomteverdi på del av 

eiendommen (Del 2) 

• ?? mill. – 100% av fremtidig utviklingsgevinst på del av eiendommen 

(Del 2) 

• ?? mill – 100% av løpende drift på del av eiendommen (Del 2) 

  

En beslutning om fortsatt trav vil føre til: 

• Avtalen med Mæle fra 2006/2013 vil fortsatt gjelde. 

• Tvunget salg til lav opsjonspris for del av Blåstripa (22 da stallområdet). 

• Rettstvist om forståelsen av Ola Mæles rettigheter i henhold til avtale fra 

2006/2013 for resten av Blåstripa (Blå stripe Vest). 

• En viss risiko for ekspropriasjon av del av området til idrettsformål – 

Drammen kommune. 

• Travet er pålagt å måtte bekoste endelig regulering til boligformål - 

uansett beslutning om fortsatt trav. 

• Bygge/utvikle for travformål må søkes Drammen kommune som disp. 

fra reguleringsplan.  

• Kampen om tildeling av totobevilging/totoløp med NR/DNT fortsetter. 

 

Styrets kommentar. 

Saken ble gjennomgått i detalj og styret gjennomgikk alle mulige scenarier med 

utgangspunkt i både salg og nei til salg. Styret viser til tidligere vurderinger av 

inngåtte avtaler i 2006 og 2013. Styret har tidligere gitt uttrykk for at dette 

avtaleverket er lite gunstig for travets økonomiske og strategiske posisjoner. 

Styret vurderer at BTE har forhandlet seg frem til en posisjon gjennom signering 

av ny term sheet som gir travet kontroll over hele området inndelt i to områder 

merket 1. og 2., se vedlagte kart. Styret ønsker også å påpeke at vi styrer 

utviklingen med 80% av aksjene i område Eiendom 1. og 100% av aksjene i 

Eiendom 2. 

 

Det bemerkes videre at term sheet er et dokument som fastsetter rammene og 

aksjeposisjonene for den videre detaljutforming av avtaleverket. Styret er også 

oppmerksom på at det kan oppstå situasjoner under den politiske behandlingen 

av reguleringssaken som kan medføre at prosessen utsettes eller stopper opp for 



 
 

 

Buskerud Travforbund Protokoll styremøte 7.6.2016 Side 3 

 

Buskerud Travforbund 

kortere eller lengere tid. Styret innser at BTE nå trenger en klar og sterk 

tilbakemelding fra eierne om støtte til BTE’s fortsatt arbeid for 

eiendomsutvikling. Alternativet er fortsatt trav. En endelig beslutning om 

eiendomsutvikling er nå nødvendig å få på plass for å sikre Buskerudtravets 

verdier og å oppnå en best mulig posisjon i detaljforhandlingene overfor Mæle 

og Drammen Kommune. På denne bakgrunn fattet styret følgende vedtak: 

 

Vedtak: 

Styret i BT støtter BTEs synspunkter om at den nye term sheet gir oss en 

bedre posisjon for å ivareta travets interesser enn det tidligere 

avtaleverket. Styret vil orientere utvidet ledermøte 14. juni om sitt 

standpunkt om å fortsette arbeidet med eiendomsutvikling på Drammen 

Travbane og be utvidet ledermøte støtte styrets forslag om innkalling til 

ekstraordinær generalforsamling. 

 

 

 

*Term sheets er avtaler inngått mellom to parter som kan dokumentere vilkårene og 

betingelsene for et forretningssamarbeid. 

   . 

 

Frist for merknader til protokollen: 8.6.2016/Birthe Austevoll 

Innkommet merknader til protokollen korrigert: 21.6.2016/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

 

Knut Weum                                    Endre Storhaug      Harald Martinsen 

 

 

 

 

Audun Tandberg Trond Erik Haug 

 


