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Buskerud Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4 – 2018, DEN 12.6.2018 

 

Tid: 12.6.2018 kl. 16.30 – 19.30 

Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane 

 

Tilstede: Endre Storhaug, Harald Martinsen, Mari Ann Skålien og Elisabeth Bremeyer 

Carlsen. 

Forfall: Erling Bottolfs og Pål Sem. 

Fra adm: Birthe Austevoll. 

  

 

SAKSLISTE: 

S 1-4/18             Protokoll 3/2018 

S 2-4/18             Status Travskole 

S 3-4/18             NM Montè 

S 4-4/18             Invitasjonsbrev til politikerdag  

S 5-4/18             Nedsatt gruppe for synliggjøring av travsporten 

S 6-4/18             BVT Høstkonferanse  

S 7-4/18             Til start samlinger og kurs høsten 2018 

S 8-4/18             Buskerudtravet – veien videre 

 

 

Eventuelle saker 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-4/18 Protokoll styremøte 3/2018 

 

  Vedtak: 

  Styreprotokoll 3/2018 godkjennes. 

 

 

S 2-4/18 Status Travskole 

Glenn Stenberg, nyansatt travskoleansatt på Drammen Travbane, og sportssjef 

Ove Bjerkeset informerte styret om planer rundt oppstart og drift av 

travskolen. Driftsselskapet synes det er bedre å starte opp med best mulige 

forutsetninger, enn å sette i gang et forhastet opplegg. Det gjenstår kun små 

detaljer i C-stallen som skal benyttes til travskolestall. Videre er brakken 

kommet på plass, der skal det forøvrig kjøpes inn minikjøkken og litt møbler. 

Det er tilrettelagt for egen bane innenfor travovalen, der skal det settes opp 

gjerde rundt.  

Glenn Stenberg har vært i dialog med Finn Tack, som er villig til å sponse 

travskolen i Drammen med dekken med logo til ponniene. I tillegg ønsker de å 

sponse inntil 5 travskoleansatte med klær, og tilbyr salg av klær og utstyr med 

rabatter opp til 40 %. Travskolen i Drammen kan om ønskelig også selge 

utstyr til forhandlerpriser. 



 
 

 

Buskerud Travforbund Protokoll styremøte 12.6.2018 Side 2 

 

Buskerud Travforbund 

Oppstart på travskolen blir ved skolestart, og travskolen vil følge skoleruten. 

Driftsselskapet ønsker også å undersøke muligheter til å knytte travskolen opp 

mot SFO tiltak, og se på populære tiltak som barnebursdager etc.  

De vil også dra rundt på eksisterende travskoler for å se og lære før oppstart. 

Planlegging rundt innkjøp av ponnier og utstyr, forsikringer, belysning på 

travbanen, instruktører, og muligens en «trainee» skal vurderes. Når det 

gjelder ponnier har de fått innspill til å vurdere Nordlandshester. De ser for seg 

en oppstart med 3-4 ponnier og en stor hest. 

De må ha på plass alt vi trenger, og lage en god timeplan. Deretter vil de prøve 

å gå hardt ut med markedsføring, det må lages store plakater om når og hvor 

ting skal skje. Driftsselskapet ønsker også at man i samarbeid med lagene kan 

lage en «hestens dag» på Drammen Travbane med utdeling av flyers til 

besøkende. 

 

  Vedtak: 

  Styret takket for informasjonen og tok den til orientering. 

 

 

S 3-4/18 NM Monté 

DNTs representant under årets NM Monté blir Mia Gretland. 

Forbundssekretær sender ut invitasjonen, med påmelding til sportssjefen. Det 

er reservert rom på Tollboden, som i fjor. Detaljer rundt hvor banketten skal 

finne sted avklares, og vi setter middag fra kl. 20.00. Evnt leie av minibuss 

vurderes etter hvert.   

 

  Vedtak: 

  Fremdrift rundt NM Montè, blir som beskrevet. 

 

 

 

S 4-4/18 Invitasjonsbrev til politikerdag  

BT styret ønsker i samarbeid med drifts – og eiendomsselskapet, å invitere 

stortings- og fylkespolitikere til V75 kjøringen på Drammen Travbane lørdag 

11. august. Politikerne inviteres til et informasjonsmøte der det vil skisseres 

muligheter som kan gi større spillerom i forhold til dagens rammebetingelser 

travsporten står overfor. Det vil også bli omvisning i hesteringen og bespisning 

på publikumssiden.  

 

  Vedtak: 

  Forbundssekretær sender ut invitasjon med svarfrist 25. juni. 

 

 

 

S 5-4/18 Nedsatt gruppe for synliggjøring av travsporten 

Følgende personer har takket ja til å være i nedsatt gruppe for synliggjøring av 

travsporten: Jan Martin Bjerring, Anders Kongsrud og Anita Sønsteby. Erling 

Bottolfs er BTs representant. Gruppen skal ha et par møter før sommeren, og 

vil lage en handlingsplan som presenteres lagene til høsten. 
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Elisabeth Bremeyer Carlsen har fått positive tilbakemeldinger fra en som sitter 

i Norsk Journalistlag, som er interessert i å utveksle sine erfaringer med 

gruppen.  

 

  Vedtak: 

  Styret tok informasjonen til orientering.  

 

 

S 6-4/18 BVT Høstkonferanse 

BVTs høstkonferanse legges til Quality Grand Hotel Kongsberg lørdag 20. 

oktober. Konferansen planlegges for en dag, med tilbud om middag og 

overnatting for dem som ønsker det. Det legges deretter opp til et felles 

tillitsmannskurs søndag 21. oktober. Marius Hoel Lundstein fra DNT blir 

kursholder, og han vil presentere et helt nytt konsept for tillitsmannskurset. 

Samtlige styremedlemmer i lagene vil inviteres til å delta.  

 

  Vedtak: 

  Styret tok informasjonen til orientering.  

   

 

S 7-4/18 Til start samlinger og kurs høsten 2018 

Dato for teoretisk del med kurs i foring og trening av travhester blir 21. august. 

I tillegg til de ordinære kursholderne kan vi høre om Glenn Stenberg kunne 

tenke seg å snakke litt om hovpleie. Vi kan invitere hestelinjen på Rosthaug i 

tillegg til samtlige medlemmer. Det blir til start samling for 2 åringer og eldre 

den 1. oktober og åringer den 8. oktober. Når det gjelder fellestreninger som er 

et tilleggssupplement, er dette noe vi må se på i forhold til et bedre opplegg. Vi 

bør f.eks ha en bindende påmelding med et krav om minst 3 påmeldte for å 

arrangere fellestreninger.  

   

  Vedtak: 

  Styret tok informasjonen til orientering. 
   

 

S 8-4/18 Buskerudtravet – veien videre 

Leder og nestleder har i samarbeid med daglig leder utarbeidet forslag vedr 

hovedprinsipper utvikling. «Anlegg for trening og konkurranse». 

Dette dokumentet vil styret bruke i sitt arbeid med anlegg for trening og 

konkurranse i Buskerud. Dokumentet skal også være et verktøy for Buskerud 

Trav Eiendom AS i sitt videre arbeid.  

Styret legger frem et dokument til lagledermøte 

 

  Vedtak:  

Styret tar dokumentet opp til behandling neste møte og legger frem 

dokumentet på lagledermøte. 
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Eventuelt Sende ut innkalling til lagledermøtet 

Husk å ta med info om høstkonferanse og tillitsmannskurs. 

 

 Hestegalla i mars 2019 

Skaffe kursholder i f.eks. unghest trening.  

 

 Brev fra ØET 

 Videresendes til BTE for vurdering. Tas opp og gjennomgås etter vi har fått 

tilbakemelding.  

 

Ungdomsledersamling på Bjerke 8.- 9. juni. 

Mari Ann Skålien og Monica Nordbø Nilsen deltok. Det var en bra samling, 

hvor det ble arbeidet mye med personlig utvikling og gruppearbeid. Monica 

var et veldig positivt tilskudd, som sammen med Mari Ann lagde en 

strategiplan for hvordan vi kan dra i gang ungdomsgruppen på nytt igjen. Det 

kan være fornuftig å gå sammen med nystartet travskole på Drammen, og 

forhåpentligvis ha en fungerende gruppe i 2019.  

 

Web kurs 

Samtlige med styreverv ble invitert til webkurs, men det var tilslutt bare en 

deltaker som stilte opp på angitt tidspunkt, i tillegg til en som kom på 

formiddagen dagen etter.  

 

Ole Landaas har gått bort 

Æresmedlem Ole A. Landaas har dessverre gått bort. Forbundssekretær 

bestiller bårebukett. 

 

  Ekstratilskudd Ringerike og Hole 

  Tas opp igjen på et senere styremøte. 

 

   

 

Frist for merknader til protokollen:25.6.2018 /Birthe Austevoll 

Innkomne merknader til s. 4-4/18 og 8-4/18 er korrigert: 26.6.2018/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

 

 

Endre Storhaug                                                                               Harald Martinsen                            

        

 

 

 

Mari Ann Skålien                                                                           Elisabeth Bremeyer Carlsen 


