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Buskerud Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6 – 2019, DEN 19.8.2019 

 

Tid: 19.8.2019 kl. 16.30-21.30 

Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane 

 

Tilstede: Endre Storhaug, Harald Martinsen, Erling Bottolfs, Mari Ann Skålien, Erling 

Bottolfs, Pål Sem og Anita Sønsteby. 

Forfall: Elisabeth Bremeyer Carlsen. 

Fra adm: Birthe Austevoll. 

 

  

SAKSLISTE:   

S 1-6/19             Protokoll styremøte 5/2019  

S 2-6/19             Buskerudtravet – veien videre 

S 3-6/19             Status Drammen Travbane 

S 4-6/19             BVT Høstkonferanse 26.-27. okt i Telemark 

S 5-6/19             Evaluering NM Monté 

S 6-6/19             Status hestens dag 

S 7-6/19    Vervekonkurransen, del 1 

 

 

Eventuelle saker 

 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-6/19 Protokoll 5/2019 

   

  Vedtak: 

  Styreprotokoll 5/2019 ble godkjent. 

 

 

S 2-6/19 Buskerudtravet – veien videre 

Styret diskuterte de viktigste elementene i veien videre for Buskerudtravet på 

kort og lang sikt, og kom frem til at man først og fremst måtte ta et møte med 

DNT for å avklare mer rundt praktiske detaljer. Vestfold Travforbund har 

signalisert at de ønsker å komme i dialog med Buskerud for å se på et 

eventuelt samarbeid, men det har ikke vært iverksatt noe møte enda. Når det 

kommer mer konkret informasjon ser styret at informasjonsflyten helt ut til 

enkeltmedlemmene må styrkes mer, og vil jobbe med bedre løsninger rundt 

dette.  

 

Vedtak:  

Endre Storhaug og Erling Bottolfs kontakter DNT og avtaler et 

avklaringsmøte.  
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S 3-6/19 Status Drammen Travbane 

Fremdriften rundt eiendomsutvikling på Drammen Travbane, går for tiden 

etter planen.  

    

  Vedtak: 

  Styret tok dette til orientering. 

 

 

S 4-6/19 BVT Høstkonferanse 26.-27. okt i Telemark 

Hotellet trenger et overslag over antall rom innen 10. september, og 

forbundssekretær sender ut invitasjon til lagene sendes ut så snart som mulig.  

Høstkonferansen er planlagt over 2 dager med tema om Norsk Trav AS m/ Per 

Dag Hole, Ingar Skiaker og Svein Morten Buer på lørdagen. Da kan det prates 

strategi 2025, norsk travsport, og hvilke utfordringer vi står overfor i den 

nærmeste framtid. Søndag settes av til informasjon/innføring i de nye 

websidene som kommer i år og kurs i det nye medlemsregisteret.   

Styret ønsker også å sende innspill til følgende temaer på høstkonferansen;  

Dagens økonomiske situasjon i travet innebærer at flere flagger ut og vi får 

færre og færre hesteeiere og færre som starter løp. Dette er en situasjon som vi 

må ta innover oss og lag og foreninger må være med og diskutere disse tingene 

og engasjere seg mye mer lokalt. Vi må få på plass langsiktige planer med 

hvor vi vil når det gjelder norsk trav i fremtiden? Nøkkelord her kan være; 

spill stimulans, stimulerte hesteeiere, og entusiasme. 

 

  Vedtak: 

Innspill sendes Telemark, og invitasjon sendes lagene så snart man har 

oversikt over påmeldingskostnader.  

 

 

S 5-6/19 Evaluering NM Monté 

Det ble dessverre en regnfull og våt dag, men NM løpene i seg selv gikk bra, og 

det var opphold under premieutdelingen. Johanne Ulrika Øveraasen ble 

norgesmester for fjerde gang! Banketten på Åspaviljongen ble en verdig og fin 

avslutning rundt et arrangement som har vært avholdt i regi av Buskerud 

Travforbund og Drammen siden 2002.  

 

  Vedtak: 

Styret i Buskerud takker NM Monté for alle de flotte opplevelsene, og gir 

stafettpinnen over til en ny arrangørbane.  

 

 

S 6-6/19 Status hestens dag 

Hestens dag arrangeres på Drammen Travbane søndag 1. september kl. 14.00-

17.00.Travlagene sørger for ulike aktiviteter på publikumsplass, som 

ponniridning, kos og stell av ponnier, levende ku med kalv, bryggerihester, 

kjøring i firehjulsvogn, ansiktsmaling, konkurranser, lykkehjul, tråtraktorbane 

m.m. 
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I løpsbanen blir det oppvisning med islandshester, sprang, dressur, ponnigalopp, 

tandemkjøring og raseparade.  

 

  Vedtak: 

Styret stilte seg positive til alle de gode tiltakene og ser med glede frem til 

arrangementet.  

 

 

S 7-6/19 Vervekonkurransen, del 1  

Det har vært noe skuffende oppslutning rundt vervekonkurransens første 

periode jevnt over, bortsett fra Simoa Travselskap som vervet flest og vant 

delkonkurranse 1. Premien er billetter for 2 personer til VIP avdelingen under 

hesteauksjonen på Bjerke lørdag 7. sep, og 2 pers til VIP teltet søndag 8.sep.  

 

Vedtak: 

Simoa Travselskap har imponert stort og vervet hele 14 nye medlemmer – 

vi gratulerer! 

  

 

Eventuelt Møte med Norsk Trav AS 

Styret sender inn 1. oktober som forslag på møte med Norsk Trav på 

lagledermøte på Drammen Travbane. 

   

Valg 2019 

Styret oppfordrer lagene til selv å påvirke lokale politikere i forhold til 

travsportens krav fra myndighetene angående konsesjonsvilkårene for spill i 

Norsk Rikstoto.  

 

På lag 

Hallingdal Tråvlag har 5 ulike lag i tillegg til et lakselag, med jevnlig spill. 

Simoa har opprettet ett lag, og Lier har ett lag. BT oppfordrer resten av lagene 

i Buskerud til å komme i gang – dette er en travlagsdugnad som er enkelt og 

viktig å komme i gang med.  

 

Landsrådsmøte 

Erling Bottolfs deltok på landsrådsmøte som omhandlet; organisering av travet 

fremover v/Skiaker, Norsk Trav, samarbeid/organisering, skisseløsninger, 

matrise.  

 

Neste styremøte 12. september, og neste lagledermøte 1. oktober. 

 

Frist for merknader til protokollen:29.8.2019/Birthe Austevoll 

Ingen innkomne merknader til protokollen: 30.8.2019/Birthe Austevoll 

 

 

 

Endre Storhaug Erling Bottolfs    Harald Martinsen 
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                                    Pål Sem                                      Mari Ann Skålien 


