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Buskerud Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7 – 2016, DEN 12.9.2016 

 

Tid: 12.9.2016 kl. 17.00-21.30 

Sted: Gamle kontorer, Drammen Travbane 

 

Tilstede: Endre Storhaug, Harald Martinsen, Trond Erik Haug, Audun Tandberg 

og Pål Sem. 

Forfall: Håvar Tandberg. 

Fra adm: Birthe Austevoll. 

  

 

SAKSLISTE: 

S 1-7/16 Protokoll styremøte 6/2016 

S 2-7/16 Høringssvar Buskerudtravets fremtid 

S 3-7/16 Forberedelse til lagledermøte 20. sep. 

S 4-7/16 Agenda høstkonferansen 

S 5-7/16 Evaluering NM Montè 

S 6-7/16 Evaluering til start for eldre hester 

S 7-7/16 Regnskap pr. 31. aug. 

 

Eventuelle saker 

 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-7/16 Protokoll styremøte 6/2016 

   

  Vedtak: 

  Styreprotokoll 6/2016 godkjennes. 

 

 

S 2-7/16 Høringssvar Buskerudtravets fremtid 

Det er innkommet mange forskjellige svar med konstruktive tilbakemeldinger 

fra lagene i forbindelse med Buskerudtravets fremtid. Styret har gjennomgått 

dem, og vil legge disse som grunnlag for det videre arbeid i prosessen.  

 

Vedtak: 

Prosessen rundt Buskerudtravets fremtid er og vil være den viktigste av 

BTs oppgaver i fremtiden, videre utvikling vil tas opp på lagledermøtet. 

 

 

S 3-7/16 Forberedelse til lagledermøte 20. sep. 

Styret har fått tilbakemeldinger på at både Knut Weum og Jan Petter Sissener 

kan stille på lagledermøtet vårt den 20. september. Det samme gjelder Mattis 

Asplin. Sakslisten sendes ut etter endelig bekreftelse fra disse personene. 
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Vedtak: 

Sakslisten settes opp med følgende punkter: Utvikling DT, buskerudtravets 

fremtid, traveiendommer, lagsaktiviteter og rekrutteringstiltak og til start 

for eldre hester. 

 

 

S 4-7/16 Agenda høstkonferansen 

Agenda for høstkonferansen er sendt ut til samtlige lagledere, og inneholder 

temaer som travet i BVT- regionen, organisasjon, rekruttering, informasjon fra 

DNT-styret og Trav 2020. Det er også satt av egentid for hvert enkelt forbund. 

Fra Buskerud er det nå ca. 30 påmeldte deltakere. 

 

  Vedtak: 

Trav 2020 sendes ut til travlagene i forkant slik at de kan forberede seg litt 

i forhold til sitt lags satsningsområde fra strategiplanen Trav 2020. 

 

 

 

S 5-7/16 Evaluering NM Montè 

Årets NM Montè var adskillig bedre gjennomført enn de siste årene, noe som 

også ble uttrykt i tilbakemeldinger fra de aktive deltakerne. Tidsskjema på 

løpsdagen ble holdt, og alle var på plass i rett tid til seremoniplass. Selve 

seremonien ble noe nedkortet, med kun de tre beste på pallen, og kun intervju 

med norgesmesteren. De øvrige deltakerne var med på felles bilde, men mottok 

sine deltakerpremier under middagen på hotellet. Påmeldingen til middagen var 

meget god i år, hele 11 av 15 deltakere møtte opp. Leder Endre Storhaug ønsket 

velkommen ved middagen. Styremedlem i DNT, Inger Louise Dølvik 

representerte DNT, og sa litt under middagen. Harald Martinsen, Trond Erik 

Haug og Audun Tandberg fra BT-styret deltok også som vertskap i tillegg til 

nestleder i DNT, Knut Weum. Sportssjef Tron Gravdal fungerte også som 

toastmaster. BT hadde i år leid inn en person som skulle komme mellom middag 

og dessert for å underholde litt, dette for å «piffe» opp arrangementet noe. Dette 

viste seg å være et svært så uventet, men vellykket innslag. Senere fikk 

deltakerne tilbud om å gå på utestedet Z., noe de fleste benyttet seg av. 

 

Vedtak: 

BT håper NM Montè fortsatt vil arrangeres på Drammen Travbane, og vil 

bestrebe seg på å arrangere positive rammer rundt arrangementene videre. 

 

 

S 6-7/16 Evaluering til start for eldre hester 

Ved forrige til start samling den 30.august, inviterte man for til start for eldre 

hester. Det dukket opp en hest på 11 år, som for øvrig er mor til en våre til start-

deltakere født 2015. Hensikten med å invitere hester utover 2- og 3-åringer (ved 

denne samlingen), var å utvide tilbudet for de som kom inn i kategorien eldre 

ustartede, men regelmessig trente hester. I ettertid kan man gjerne løse opp litt i 

forhold til kravet om ustartet hest, da dette like gjerne kan være aktuelt for ferske 
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hesteeiere og/eller hester som er på vei tilbake etter pause. BT ønsker også å 

inkludere disse til å delta på fellestreninger utover vinteren/våren. 

 

Vedtak: 

Til start for eldre hester skal implementeres i de pågående til start 

samlingene, og i neste omgang vil dette gjelde fellestreninger hver 3. uke 

for hester født 2015. 

 

S 7-7/16 Regnskap pr. 31. aug. 

Budsjett og regnskap pr. 31.august ble forevist og gjennomgått på styremøte. 

Regnskapet viser et foreløpig overskudd, mens kostnader for NM Montè vil 

komme med på regnskap pr. 30. sep. 

 

Vedtak: 

  Styret tok regnskap pr. 31. aug. til orientering. 

 

 

 

 

Eventuelt Banebidrag Lier Travlag 

BT har holdt igjen banebidraget inntil vi får avklart alternative 

treningsmuligheter i stedet for anlegget på Kraft. Forbundssekretær undersøker 

hva som må til for å avklare dette. 

 

 

 

 

 

Frist for merknader til protokollen: 18.9.2016/Birthe Austevoll 

Innkomne merknader til s. 2-7/16 er korrigert: 19.9.2016/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

 

 

Endre Storhaug                                  Harald Martinsen      Trond Erik Haug 

 

 

 

 

Audun Tandberg Pål Sem 

 


