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Buskerud Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5 – 2013, DEN 5.11.2013 

 

Tid: 5.11.2013 kl. 17.00-18.00. 

Sted: Drammen Travbane. 

 

Tilstede: Ulf Johansen, Oddmar Nilsen, Knut Weum,  

Ernst-Petter Knutsen og Nils Kristian Jansen. 

Forfall: Cecilie Almquist 

Fra adm: Birthe Austevoll 

 

 

 

SAKSLISTE: 

S 1-5/13 Protokoll styremøte 4/2013 

S 2-5/13 Fremdriftsplan 

 Åringstravskole 

 Årets Hest Galla, nominering, priser, m.m. 

S 3-5/1 3 Lokalkjøringer 2014 

 Buskerudpokalen, tildeling 

S 4-5/13 Klassifisering baner «tilskudd» 

S 5-5/13 Generalforsamling BT 2014 

 Dato 

 Konferanse? 

 Igangsettelse av valgkomite 

S 6-5/13 Status regionsamarbeid 

S 7-5/13 Eventuelt 

 

 

 

PROTOKOLL  

 

S 1-5/13 Protokoll styremøte 4/2013 

 

Vedtak: 

Styreprotokoll 4/2013 godkjennes. 

 

 

S 2-5/13 Fremdriftsplan 

  Åringstravskole 

Hele 24 åringer er påmeldt årets travskole. Det var 21 som møtte opp på det 

første treffet. Veterinær, hovslager og trener besiktiget samtlige hester for 

utfylling av rapporter i tillegg til råd og tips til eierne. 

Neste treff blir 17/12, da blir det mer fokus på å kjøre i banen gruppevis. Da 

blir det kun besiktigelse fra trener. 

Etterpå legges det opp til mat og sosialt samvær i vekta. 
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Vedtak: 

De ansvarlige styremedlemmene stiller også opp på neste treff. 

 

 

Årets Hest Galla 

Gallaen skal holdes på Travkroa lørdag 11. januar 2014. Damegruppa er 

positiv til å hjelpe til før og under gallaen, som i fjor. Norgescatering stiller 

opp med nødvendig personell og mat og drikke blir bestilt via dem. Sportssjef 

Tron Gravdal har blitt spurt om å være konferansier, samt at han har påtatt seg 

å bestille videofilm av løpene til de nominerte, han kunne også bestille band 

for levende musikk. Billetter skal forhåndsselges på kontoret, og kan i tillegg 

kjøpes i døren ved ankomst. Nominering utføres av sportsavdelingen på 

travbanen. Kåring utføres av de ansvarlige styremedlemmer. 

 

Vedtak: 

Årets Hest Galla blir utført som beskrevet. Pris pr. person er satt til kr. 

400,- og inneholder velkomstdrink, buffet, kaffe og dessert. Drikkevarer 

kommer i tillegg. 

 

 

S 3-5/13 Lokalkjøringer 2014 

Følgende lag har søkt om lokalkjøring neste år: Kongsberg, Drammen og 

Opland, Hurum og Strømm, Lier, Øvre Eiker, Simoa, Modum og Ringerike og 

Hole. Flere skal arrangere i fellesskap.  

 

Vedtak: 

Dato for lokalkjøringer må avklares med administrasjonen. 

 

 

  Buskerudpokalen 

Kongsberg Travselskap og Modum Travselskap søkte om Buskerudpokalen. 

Kongsberg hadde pokalen i 2013. 

 

Vedtak: 

Buskerudpokalen tildeles Modum Travselskap. 

 

 

S 4-5/13 Klassifisering baner «tilskudd» 

  Ulf Johansen og Birthe Austevoll har vært på befaring på samtlige anlegg.  

  Ingen av anleggene var endret, mens noen bar tegn på nedsatt aktivitet, var det 

  noen som var rustet opp og utbedret. Alt er dokumentert med bilder. 

 

  Vedtak: 

Ingen av anleggene får endringer i tilskudd, men enkelte anlegg kan bli tatt 

opp til ny vurdering. 
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S 5-5/13 Generalforsamling BT 2014 

Det ble diskutert om generalforsamling skulle kombineres med en 

travlagskonferanse slik som det har vært før vi slo oss sammen med andre 

forbund. Styret ble enige om å spørre lagene, men det var det ikke interesse 

for. 

 

 

Vedtak: 

Dato for generalforsamling ble satt til tirsdag 25. februar på Drammen 

Travbane. Forbundssekretær setter i gang valgkomiteen. 

 

 

S 6-5/13 Status regionsamarbeid 

Knut Weum ga en rask oppsummering av status. Dette ble grundigere 

presentert på ledermøtet i etterkant.  

 

 

Vedtak: 

Videre utredning vedrørende regionsamarbeid fortsetter. 

 

 

 

S 7-5/13 Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Johansen Oddmar Nilsen Knut Weum 

 

 

 

 

 

Ernst-Petter Knutsen Nils Kristian Jansen  


