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ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE, DEN 21.9.2015 

 

Tid: 21.9.2015 kl. 17.00 - 18.00 

Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane 

 

Tilstede: Knut Weum, Harald Martinsen, Trond Erik Haug, Audun Tandberg, Pål Sem, 

Evelyn Stillerud. 

Forfall: Endre Storhaug. 

Fra adm: Birthe Austevoll. 

  

 

SAKSLISTE: 

S 1-8/15 Protokoll styremøte 7/2015 

S 2-8/15 Rapport fra Landsrådet den 11. september 

S 3-8/15 Terminlisten 2016 

S 4-8/15 Møte med NR og BVT 22. september 

 

 

 

Eventuelt 

 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-8/15 Protokoll styremøte 7/2015 

   

  Vedtak: 

  Styreprotokoll 7/2015 godkjennes. 

 

 

 

S 2-8/15 Rapport fra Landsrådet den 11. september 

   
«DNT Banedrift – banestruktur- utdrag fra møtereferat i DNT 15/9-15» 

«DNT Banedrift’s prosjektgruppe for Banestruktur presenterte før 

sommeren 2015 sin innstilling. Det har kommet inn mange 

kommentarer. Felles for ytringene er at man er imot nedleggelse av de 

tre banene, Drammen, Klosterskogen og Momarken og at eventuelle 

nedleggelser vil virke ødeleggende for rekrutteringen til så vel sport 

som spill. Forsvaret av Drammen er dog relativt mer begrenset enn for 

de andre to nevnte. 

Det er ikke vanskelig å forstå disse reaksjonene ut i fra et perspektiv 

om at vi skulle ha store, flotte og økonomisk selvdrivende totobaner 

liggende tett i tett over hele landet, men dessverre er ikke dette dagens 

situasjon. Norske totobaners samlede inntekter (egne inntekter pluss 

tilskudd fra NR) er ikke nok til å dekke det løpende 
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vedlikeholdsbehovet, og et stadig økende vedlikeholdsetterslep 

kombinert med et fortsatt kraftig fall i hestepopulasjonen gir norsk 

travsport en stor utfordring i å forsvare at det tildeles provisjonsmidler 

i størrelsesorden 11-13 millioner pr. bane pr. år på å opprettholde 

statusen som totobane ved de tre banene som styringsgruppen peker på 

i sitt forslag.  

 

Forslag til vedtak:                                                                                         

Styret erkjenner de utfordringer som norsk hestesport står ovenfor 

med henblikk på den sterkt fallende populasjonen av tilgjengelige 

starthester og støtter styringsgruppens forslag om å informere DNTs 

tillitsvalgte, medlemmer og øvrige bredt om de mulige konsekvensene 

av dette.  

Prosjektgruppen som har arbeidet med banestruktur har nå framlagt 

sine konklusjoner. Styret tar deres innspill til orientering og vil ta 

med seg disse i det videre arbeidet.  

Styret i DNT vil gjennom styrets leder sende et formelt brev til 

samtlige driftsselskaps daglige ledere, styreledere, samt alle 

forbundsledere hvor det bes om en tilbakemelding på hvilke tiltak 

driftsselskapet har iverksatt som et resultat av DNT Banedrift så 

langt, det være seg både på utgifts- og inntektssiden, og eventuelt 

hvilke framtidige tiltak som er planlagt.» 

 

 

Vedtak: 

Buskerud Travforbund tar dette til orientering, og innser at intensiteten i 

denne saken må opprettholdes fra vår side. 

 

 

 

S 3-8/15 Terminlisten 2016 

Etter flere møter mellom styret i Buskerud Travforbund, Drammen Travbane, 

DNT og NR, samt Jarlsberg og Klosterskogen, har videre prosess ført til 

følgende vedtak i DNTs styremøte av 11/9-15: 

«DNT-styret viser til Norsk Rikstotos vedtak av 21.08.15 og anbefaler at BVT-  

banene Drammen, Jarlsberg og Klosterskogen tildeles totalt 104 løpsdager i 

terminlisten for 2016. BTV-banene lager et forslag til fordeling av de 104 

løpsdagene på de tre banene. Datoene og stevnetypene blir som 

terminlistegruppen har sendt ut til høring. Forslag fra BVT-banene om 

endringer i terminlisten 2016 må være DNT i hende innen 01.10.15. 

Endringene må aksepteres av terminlistegruppen.» 

 

 

  Vedtak: 

 Forslag til fordeling utarbeides av sportssjefene i BVT-regionen i 

samarbeid med terminlistegruppen. 
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S 4-8/15 Møte med NR og BVT 22. september 

  Dette er et møte Norsk Rikstoto har tatt initiativ til og det er vårt   

  driftsselskap som møter. Driftsselskapet har på forhånd bedt om   

  våre synspunkter og er representert ved styreleder, nestleder og   

  daglig leder. 

 

  Vedtak: 

  Styret tar orienteringen til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frist for merknader til protokollen: 11.12.2015/Birthe Austevoll 

Ingen innkomne merknader: 14.12.2015/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knut Weum  Harald Martinsen  Audun Tandberg 

 

 

 

 

                           Evelyn Stillerud                                          Trond Erik Haug 


