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Buskerud Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7 – 2012, DEN 6.11.2012 

 

Tid: 6.11.2012 kl. 16.30-18.00. 

Sted: Drammen Travbane. 

 

Tilstede: Ulf Johansen, Oddmar Nilsen, Ernst- Petter Knutsen, 

Anita Sønsteby og Nils Kristian Jansen. 

Fra adm: Birthe Austevoll. 

Forfall: Endre Storhaug 

 

 

SAKSLISTE: 

S 1-7/12 Protokoll styremøte 6/2012 

S 2-7/12 Generalforsamling BT 2013 

S 3-7/12 Årets hest 

S 4-7/12 Travskole, status 

S 5-7/12 Endring av styret/overgang til felles styre 

S 6-7/12 Lokalkjøringer 2013 

S 7-7/12 Buskerudpokalen, tildeling 

 

Eventuelle saker 

 

 

 

PROTOKOLL  

 

S 1-7/12 Protokoll styremøte 6/2012 

 

Vedtak: 

Styreprotokoll 6/2012 godkjennes. 

 

 

S 2-7/12 Generalforsamling BT 2013 

 Buskerud Travforbunds generalforsamling blir mandag 25. februar 2013. 

 

Vedtak: 

Datoen godkjennes. 
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S 3-7/12 Årets hest 

Styret ønsker å gjøre årets hest arrangement til en litt mer høytidelig 

begivenhet, så nå skal utdelingen foregå på en «Årets Hest Galla», lørdag 12. 

januar 2013. Arrangementet blir forberedt i samarbeid med Drammentravets 

damegruppe, som har sagt seg villig til å bistå. Det skal holdes på travkroa. 

Mat og drikke blir bestilt hos Norgescatering, som også stiller med personell 

på stedet. Billettprisen blir kr. 350,- pr. person, det beregnes til å dekke 

kostnader på mat og innleid musikk. Drikkevarer kjøpes av hver enkelt i baren. 

Priser som skal deles ut er: Årets 3-åring, årets 4-åring, årets eldre, årets hoppe, 

årets Buskerudhest, samt årets trener, oppdretter og amatør. Gallaen skal 

annonseres i program og via sosiale medier. 

 

Vedtak: 

Årets Hest Gallaen forutsetter nok påmeldte til at det er økonomisk 

forsvarlig å gjennomføre den.  

 

 

 

S 4-7/12 Travskole, status 

Det møtte 12 av 15 påmeldte åringer til det første treffet. Det var stor variasjon 

i hvor langt de var kommet. Noen få hadde blitt kjørt med gjennom hele 

sommeren, mens de fleste var godt i gang med tomkjøring. Men det viktigste 

for åringene var allikevel bare å delta for å lære. Erik Samuelsen fylte ut 

veterinærrapporter på hestene, Vidar Engebretsen fylte ut trenerrapporter, 

Ernst-Petter Knutsen fylte ut hovslagerrapporter, mens hesteeierne hadde fylt 

ut generell info om sin hest. Buskerud Hesteeierforening møtte ikke opp, og 

det ga utfordringer til de tilstedeværende personene, og det førte også til at det 

var unødvendig lang ventetid. Det ble også diskutert å gi en påskjønnelse for 

de personene som deltar uten å være tillitsvalgt. Gjenstandspremie eller 

gavekort ble diskutert.  

 

Vedtak: 

Forbundssekretær ser på mulige løsninger vedr. påskjønnelse. Ernst-

Petter Knutsen, som er ansvarlig for travskolen planlegger neste treff som 

er den 18/11. 

 

 

S 5-7/12 Endring av styre/overgang til felles styre 

DNT ser på mulige løsninger for å omorganisere og effektivisere travsporten, 

og i den forbindelse ønsker Buskerud Travforbund og samarbeide både lokalt 

og regionalt med DNT i denne prosessen. 

 

Vedtak: 

Styremedlemmer I BT stiller sine plasser til rådighet ved en evnt. 

overgang til et felles styre. 
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S 6-7/12 Lokalkjøringer 2013 

Hele 8 lag har søkt om lokakjøring til neste år, 4 av dem ønsker å arrangere 

sammen. For de som skal gjennomføre sin lokalkjøring på Drammen 

Travbane, må dette bare dobbeltsjekkes med administrasjonen der. Drammen 

og Opland/Hurum & Strømm har også i år valgt å kjøre mot Momarken, det 

må de gjøres oppmerksom på. I tillegg må vi informere lagene om at 

lokalkjøringene vekselsvis har 3-årsløp for varm-/kaldblodshester. Dessuten 

må de oppfordres til å ha tilbud til hester i grunnlag 0,-. 

 

Vedtak: 

Lokalkjøringsdatoer avklares med administrasjonen. 

 

 

 

 

 

S 7-7/12 Buskerudpokalen, tildeling 

1 lag har søkt om Buskerudpokalen, det er Kongsberg Travselskap, som har 

110 års jubileum til neste år.  

   

 

Vedtak: 

Buskerudpokalen tildeles Kongsberg Travselskap. 

 

 

 

 

 

Frist for merknader til protokollen:26.11.2012/Birthe Austevoll 

Ingen innkomne merknader 26.11.2012/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

 

Ulf Johansen                                    Oddmar Nilsen                         Anita Sønsteby  

 

 

 

 

Ernst-Petter Knutsen                       Nils Kristian Jansen 


