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Buskerud Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5 – 2011, DEN 8.9.2011 

 

Tid: 8.9.2011 kl. 18.00-21.30. 

Sted: Drammen Travbane. 

 

Tilstede: Ulf Johansen, Trygve Bjørge, Anita Sønsteby, 

Endre Storhaug og Karoline Krogh-Hanssen. 

Fra adm.: Birthe Austevoll. 

Forfall: Ernst-Petter Knutsen. 

 

  

 

SAKSLISTE: 

S 1-5/11 Protokoll styremøte 4/2011 

S 2-5/11 Evaluering av ponnileir 

S 3-5/11 Travskolen 

S 4-5/11 Ungdomsserien 

S 5-5/11 Årets hest 

S 6-5/11 Lagskonferanse 

S 7-5/11 Mønstringsløp 

S 8-5/11 Instruks for valgkomité 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-5/11 Protokoll styremøte 4/2011 

 

Vedtak: 

Styreprotokoll 4/2011 godkjennes. 

 

 

S 2-5/11 Evaluering av ponnileir 

Ponnilandsleiren gikk med et hyggelig overskudd på ca.kr.80.000,- Mye av 

overskuddet er takket være et betydelig bidrag fra Drammen Travbane AS i 

form av dekning av lønnskostnader på funksjonærstaben, samt 50 % 

økonomisk støtte til en av premiene. Anita Sønsteby gjorde en meget god 

innsats med å selge inn sponsorer til løpene. Informasjonsflyten i forkant av 

leiren var for dårlig. Noe av grunnen til dette skyldes ”server”-problemer med 

ponnisportssystemet, samt de nye reglene som var innført vedr. måling av 

ponnier. Selve avviklingen av leiren ble meget vellykket, noe de mange 

positive tilbakemeldingene viser.  

 

Vedtak: 

Overskuddet av ponnilandsleiren, skal i sin helhet øremerkes ponni og 

rekruttering – noe som er i tråd med tidligere vedtak. 
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S 3-5/11 Travskolen 

Erfaringer fra tidligere år viser at det ikke er så lett å holde på deltagerne fra 

gang til gang. Derfor burde det vurderes å tilby noe mer hvis prosjektet skal 

opprettholdes. Forbundet anmoder styremedlemmene til å se på ”Til start” 

prosjektet på travsport.no. 

 

Vedtak: 

Travskolen blir utsatt til neste møte. 

 

 

S 4-5/11 Ungdomsserien  

I de senere årene har tilbudet for ungdommene økt i form av flere 

ungdomsserier. Noe som har bidratt til en vesentlig endring av behovet for en 

slik serie som Buskerud Travforbund i dag gjennomfører sammen med 

Vestfold Travforbund. Forbundet ønsker å se på nye tiltak innenfor 

rekrutteringsområdet, i samarbeid med sportssjef Tron Gravdal. 

 

Vedtak: 

Ungdomsserien blir fra og med 2012 nedlagt i dagens form. 

 

 

S 5-5/11 Årets hest 

  Forbundet ønsker å se på rammene rundt utdelingen av ”årets hest”.  

  Her er det ønskelig å fokusere mer på et sosialt arrangement utover det å dele 

  ut prisene under en travkjøring. 

 

  Vedtak: 

Styret ønsker å utveksle erfaringer med Oslo og Akershus Travforbund 

på dette området. Saken tas opp neste møte. 

 

 

 

S 6-5/11 Lagskonferanse 

  Konferansen holdes sammen med Oslo og Akershus Travforbund den 24. og 

  25. september, på Thon Hotel Vettre i Asker. Agendaen ble gjennomgått. 

  Styrene i de respektive forbund er blitt enige om å være på plass fra fredag 

  kveld for å ha et forhåndsmøte. Info er sendt lagene og påmeldingen er i gang. 

 

 

  Vedtak: 

Konferansen avholdes som nevnt over. Forbundssekretær er ansvarlig for 

det administrative. 
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S 7-5/11 Mønstringsløp 

  Mønstringsløp blir en egen sak på agendaen på lagskonferansen.  

  Styret ønsker først og fremst kontinuitet rundt ordningen, samt at utbetalingen 

  skal fremme interessen rundt det å eie en unghest som kan delta i  

  Mønstringsløp. 

 

  Vedtak: 

Styret ønsker at saken videresendes og behandles på DNT’s 

høstkonferanse. 

 

 

 

S 8-5/11 Instruks for valgkomité 

  Generalforsamlingen vedtok at styret skal utarbeide instruks for valgkomité. 

Styret har valgt å benytte DNT’s ”Instruks for valgkomiteen’s arbeid” og 

tilpasse denne til forbundet. 

 

  Vedtak: 

 Instruksen ble godkjent som en fullverdig instruks for Buskerud 

Travforbund og legges frem for generalforsamlingen 2012. 

 

     

 

Frist for merknader til protokollen: Torsdag 15.9.2011/Birthe Austevoll 

Det er ikke innkommet merknader til protokollen 16.9.2011/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Johansen Trygve Bjørge Anita Sønsteby 

 

 

 

 

Endre Storhaug Karoline Krogh-Hanssen 


