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Buskerud Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4 – 2019, DEN 14.5.2019 

 

Tid: 14.5.2019 kl. 16.30-19.45 

Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane 

 

Tilstede: Endre Storhaug, Harald Martinsen, Mari Ann Skålien, Pål Sem og Anita 

Sønsteby. 

Forfall: Erling Bottolfs og Elisabeth Bremeyer Carlsen. 

Fra adm: Birthe Austevoll. 

 

  

SAKSLISTE:   

S 1-4/19             Protokoll styremøte 2/2019 og 3/2019 

S 2-4/19             Evaluering DNTs generalforsamling 

S 3-4/19             Forberedelse lagledermøte den 21. mai 

 

 

Eventuelle saker 

 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-4/19 Protokoll 2/2019 og 3/2019 

   

  Vedtak: 

  Styreprotokoll 2/2019 og 3/2019 ble godkjent. 

 

 

 

S 2-4/19 Evaluering DNTs generalforsamling 

Endre Storhaug informerte om sakene fra generalforsamlingen. Flere fra styret 

hadde vært inne og sett live-sendingen og noen av synspunktene ble diskutert. 

 

Vedtak: 

   Styret tok informasjonen til orientering. 

 

 

S 3-4/19 Forberedelse lagledermøte den 21. mai 

Grunnet eksamen må lagledermøtet være på kafe Bristol i hesteringen. Det har 

som kjent vært nedgang i spill over en lengre periode, og styret ønsker at 

lagene kommer i gang med en dugnadsinnsats med salg av andelsspill. Nå har 

rikstoto lansert en gulrotandel der travlagene kan motta 4 % provisjon ved alt 

salg som er registrert på travlaget i det nye spillet «på lag». Styret ønsker å 

oppfordre alle lagene å spille på lag og kreve at de kommer i gang snarest, og 

vil gi en kort gjennomgang av hvordan man spiller på lag. Vervekonkurransen 

skal også lanseres på lagledermøtet som denne gangen vil være utvidet med 
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inntil 2 personer fra hvert lag. Forbundet planlegger et samarbeid med 

driftsselskapet om å arrangere hestens dag på Drammen Travbane søndag 1. 

september. Sportssjef Ove Bjerkeset vil gi en oppdatert status for travskolen i 

Drammen. 

   

 

Eventuelt Rekruttering av medlemmer 

Styret ønsker å dra i gang en vervekonkurranse blant lagene for å sette søkelys 

på rekruttering av nye medlemmer. Forbundssekretær tar ut medlemslister 20. 

mai, og konkurransen starter 21. mai, den vil gå til 15. august 2020. Styret 

kom frem til følgende premiering: 

Delpremie 1 fra 21.mai til 15. august - plass for 2 personer i vip teltet på 

klasseløpsauksjonen på Bjerke Travbane lørdag 7. september og 2 personer til 

VIP teltet søndagen. 

Delpremie 2 fra 16. august til 1. desember - bord for 4 personer på Messanin 

på siste V75 kjøringen lørdag 21. desember på Drammen Travbane. 

Delpremie 3 fra 2. desember til 1. mai- bord for 4 personer i VIP telt under 

OGP søndagen på Bjerke Travbane. 

Hovedpremie fra 21.mai 2019 mai til 15. august 2020. Bord og overnatting 

for 2 personer m/ledsager lørdag og søndag under klasseløpshelgen 2020, samt 

VIP bord lørdag under auksjonen. (4 plasser). 

Styret oppfordrer lagene til å sende de som verver flest medlemmer. 

Forbundssekretær lager en fancy plakat for vervekonkurransen.  

 

Hestens dag søndag 1. september 

Forbundssekretær lager en beskrivelse av opplegget som kan sendes lagene i 

forkant av lagledermøtet.  

 

Høstkonferanse  

Telemark Travforbund er vertskap, høstkonferansen holdes på Bø Hotell 26.-

27.oktober 2019. 

   

 

Frist for merknader til protokollen:20.5.2019/Birthe Austevoll 

Innkomne merknader til s.3-4/19 og evnt. er korrigert:20.5.2019/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

Endre Storhaug Pål Sem     Harald Martinsen 

 

 

 

 

                             Anita Sønsteby                                  Mari Ann Skålien 

 


