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Buskerud Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6 – 2017, DEN 27.6.2017 

 

Tid:  27.6.2017 kl. 17.00 – 18.15. 

Sted:  Administrasjonen, Drammen Travbane 

 

Tilstede: Endre Storhaug, Harald Martinsen, Audun Tandberg, 

Pål Sem og Mari Ann Skålien. 

Forfall: Trond Erik Haug. 

Fra adm: Birthe Austevoll. 

  

 

 

SAKSLISTE: 

S 1-6/17              Beslutningsprosess og fremdriftsplan eiendomsutvikling 

       Drammen Travbane 

 

 

 

Eventuelle saker 

 

 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-6/17 Beslutningsprosess og fremdriftsplan eiendomsutvikling 

  Drammen Travbane  

Styret i forbundet behandlet i sitt forrige møte, beslutningsprosess og 

fremdriftsplan knyttet til behandling av ny avtale om eiendomsutvikling 

mellom Buskerud Trav Eiendom og Åssiden Bydelssenter. Beslutningsprosess 

og fremdrift ble også lagt frem på ledermøte for travlagene samme dag, 

13.6.2017. 

Saken ble videre behandlet på styremøte i Buskerud Trav Eiendom 14.6.2017. 

 

I beslutningsprosessen er det skissert dokumenter som være deler av 

grunnlaget for de beslutninger som skal tas. To av disse dokumentene er: 

a) Henvendelse til DNT om mulige avklaringer og tanker styret i DNT har 

rundt Drammen Travbane som fremtidig totalisatorbane, og  

b) Rapport fra oppnevnt arbeidsgruppe om «Buskerudtravets fremtid». 

 

Da saken ble lagt frem på ledermøte 13.6.2017 var det klare meldinger om at 

de skisserte tidsfrister for behandling i lagene og frist for rapport fra oppnevnt 

arbeidsgruppe var for korte, og det ble anmodet om et par måneders lengre tid. 

Videre ble også mandatet til oppnevnt arbeidsgruppe spesielt tatt opp. 

Styret i Buskerud Trav Eiendom konkluderte med at absolutt siste frist som de 

vil gå for i den nye avtalen blir 31.12.2017. Dette har sammenheng med 

tidligere inngåtte avtaler. 
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Styret i DNT behandlet forbundets henvendelse på styremøte 16.6.2017, og 

har kommet med følgende uttalelse:  

«Det er et faktum at den fremskrevne hestepopulasjonen av travhester i Norge 

vil synke de nærmeste årene. Dette betyr at man ikke kan opprettholde dagens 

løpsdagsproduksjon over år. For 2018 er det med tillegg av tre V75-

arrangementer, planlagt kun lunsjtravarrangementer for Drammen Travbane. 

Fra 2019 vil man måtte forvente stadig færre kjøredager og kun 

lunsjtravarrangementer.  

På denne bakgrunn anbefaler styret i DNT at Buskerud Travforbund/Buskerud 

Trav Holding finner en god løsning for å utvikle eiendommen på Drammen 

Travbane og erstatte dette med et godt treningsanlegg som kan bidra til et 

aktivt travsportmiljø der det er mulig å avholde enkelte totalisatorkjøringer i 

løpet av året». 

 

Styret i DNT gir gjennom denne uttalelsen klare føringer for 

totalisatorkjøringer og utvikling og erstatning av nåværende Drammen 

Travbane. Forbundsstyret finner at denne avklaring også bidrar til endringer i 

dokumenter som grunnlag for beslutninger internt i Buskerud. Spesielt gjelder 

dette rapport fra oppnevnt arbeidsgruppe for «Buskerudtravets fremtid». Styret 

mener at en beslutning om ny eiendomsavtale kan fattes uten at man har fattet 

noen avgjørelse om nytt anlegg/erstatningsanlegg, eller at det finnes noen 

endelig avklaring på dette. For å sikre at et nytt anlegg bygger på et riktig og 

fremtidsrettet grunnlag bør en ikke forhaste seg med en endelig avgjørelse om 

dette. Det er en lengre og kanskje tyngre prosess å komme igjennom enn å ta 

stilling fremtiden for Drammen Travbane. Styret vil av disse grunner nå ha en 

rapport fra den oppnevnte arbeidsgruppe om Buskerudtravets fremtid som 

peker på 2-3 alternative plasseringer og innhold knyttet til et fremtidig anlegg. 

Arbeidsgruppa fritas for å utarbeide «realistiske budsjetter og 

fremdriftsplaner», men «å komme med et eller flere alternativ for 

treningsanlegg for hest i Buskerud, hvor det også kan være muligheter for 

avvikling av totalisatorkjøringer». 

Basert på alternative plasseringer og innhold vil videre undersøkelser og 

kostnadsberegninger av alternativer bli å gi som oppdrag til 

Eiendomsselskapet.  

Med disse endrede forutsetninger og klargjøring av mandat for arbeidsgruppa, 

ber styret om gruppas rapport og forslag innen 15.10.2017. 

 

Styret i Buskerud Travforbund har med bakgrunn i ledermøte, avklaringer fra 

DNT og tilbakemelding fra Eiendomsselskapet, fattet følgende  

 

Vedtak: 

a) Mandat for arbeidsgruppe «Buskerudtravets fremtid» blir «å komme 

med et eller flere alternativ for treningsanlegg for hest i Buskerud, 

hvor det også kan være muligheter for avvikling av 

totalisatorkjøringer». Rapport fra arbeidsgruppa skal omfatte mulige 

geografiske plasseringer, samt størrelse på anlegget og alternativt 

innhold som bane, treningsløyper og bygninger etc. Rapporten skal 
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være slik at det er mulig å innhente grove kostnadsberegninger. 

Rapporten skal leveres forbundsstyret innen 15.10.2017. 

b) Gjennom avklaringer fra DNT om tanker om fremtidige 

totalisatorarrangementer, utvikling av eiendommen Drammen 

Travbane og anbefaling om å erstatte dagens bane med et nytt 

treningsanlegg, er forbundsstyret av den oppfatning av behandling av 

ny avtale mellom Buskerud Trav Eiendom og Åssiden Bydelssenter 

kan behandles før det foreligger noen endelig avklaring og vedtak om 

plassering og innhold i et nytt anlegg. 

c) Det fastsettes følgende fremdriftsplan: 

 Presentasjon og saksfremstilling som grunnlag for 

beslutningstakere   innen 1.10.2017 

 Rapport fra arbeidsgruppe «Buskerudtravets fremtid» innen 

15.10.2017 

 Ekstraordinær generalforsamling for behandling av nye avtale 

fastsettes til mandag 11.12.2017. 

 

 

Eventuelle saker  

   

  Politikerdag 

Det har kommet en henvendelse fra «Hestesportens sekretariat for 

næringsutvikling og samfunnskontakt» vedrørende invitasjon til politikerdag 

under V75 stevnet på Drammen den 12/8-17. Styret i Buskerud Travforbund 

har i samråd med administrasjonen på Drammen Travbane, valgt å vente med 

invitasjon til søndag 3. september av flere grunner. Dette følges opp mellom 

forbundsleder og daglig leder på Drammen Travbane. 

 

 

 

Frist for merknader til protokollen: 3.7.17/Birthe Austevoll 

Innkomne merknader til s. 1-6/17, er korrigert: 4.7.17/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

 

 

Harald Martinsen Endre Storhaug Mari Ann Skålien 

 

 

 

 

Audun Tandberg Pål Sem 

 


