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Buskerud Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8– 2018, DEN 15.10.2018 

 

Tid: 15.10.2018 kl. 16.30 – 20.30 

Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane 

 

Tilstede: Endre Storhaug, Harald Martinsen, Mari Ann Skålien, Pål Sem, Erling 

Bottolfs, Elisabeth Bremeyer Carlsen og Philip Scott Sønsteby. 

Fra adm: Birthe Austevoll. 

  

 

SAKSLISTE: 

S 1-8/18             Protokoll 7/2018 

S 2-8/18             Info fra Travskolen i Drammen v/Ove Bjerkeset 

S 3-8/18             Strategiplanen: 

a) Info fra møte med Øvre Eiker Travselskap 

b) Ny treningsvei Modum Travbane v/Endre Storhaug 

S 4-8/18             Info fra landsrådet 

S 5-8/18             BVT Høstkonferanse  

S 6-8/18             Hestegalla 2019 

S 7-8/18             Status fremdrift Drammen Travbane 

 

Eventuelle saker 

 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-8/18 Protokoll 7/2018  

 

  Vedtak: 

  Styreprotokoll 7/2018 godkjennes. 

 

  

 

S 2-8/18 Info fra Travskolen i Drammen v/Ove Bjerkeset 

Travskolen er i en innkjøringsfase, med kurs mandager, tirsdager og torsdager. 

Det er for tiden 3 knøttekurs og 2 grunnkurs, med i overkant av 20 barn som 

deltar. Flertallet er på knøttekurset, som er for de mellom 3-6 år. Travskolen er 

markedsført via facebook, i løpsprogrammet og via «jungeltelegrafen». 

Travskolen har kjøp inn en 4-hjulsvogn som det er plass til mange barn i, og 

de har fått låne ponniutstyr fra Kongsberg Travselskap. Det undervises etter 

DNTs utarbeidede grunnkurs I, II og III. Brakken ved E-stallen benyttes til 

oppholdsrom og undervisningsrom for elevene. Man ønsker etter hvert å 

markedsføre Travskolen på skoler og sfo i nærområdet. Dessuten planlegges 

det å ha stand ved et kjøpesenter en lørdag i desember med 2 ponnier tilstede, 

hvor man kan dele ut brosjyrer osv. Travskolen ønsker også å la barna være 

med å pynte i stallen og 4-hjulsvogna før jul.  
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For tiden disponerer travskolen 3 ponnier, to shetlandsponnier, en gotlandsruss 

og en kaldblodshest som kan gå i 4-hjulsvogna. Målet med kursene er at barna 

skal kunne ta ponnitravlisens.  

 

Vedtak: 

Styret tok informasjonen til orientering. 

  

 

    

S 3-8/18 Strategiplanen 

Sendes ut på nytt til lagene med henvisning til strategiplanen punkt 5.5 

Organisering – drift av travvirksomhet og 5.6. Travsportens omdømme – 

kultur - rekruttering – samarbeid. Når det gjelder rekrutteringsarbeid, bør BT 

utarbeide en felles gjennomskjøringsplan som lagene pålegges å følge opp. 

Birthe Austevoll og Endre Storhaug lager et utkast til punktene 5.5 og 5.6. 

Erling Bottolfs lager et forslag for utsendelse til lagene rundt treningsanlegg 

punkt 4.4. Her bør BT konkretisere hva man ønsker av tilbakemeldinger.  

Dette må sendes ut første del av november slik at lagene legger dette frem til 

diskusjon på sine respektive generalforsamlinger i 2019. 

  

 

Vedtak: 

Styret utarbeider retningslinjer og instruks for rekrutteringsarbeid innen 

1. mars 2019.  

Det utarbeides snarest en instruks for tilbakemelding i forbindelse med 

treningsanlegg – baner og løyper.  

 

a) Info fra møte med Øvre Eiker Travselskap 

Nedsatt gruppe bestående av Hans Roar Bakken, Mattis Aspelin og Endre 

Storhaug har vært i et møte med styret i Øvre Eiker Travselskap. Møtet var 

konstruktivt, og man drøftet hvilke tanker og økonomiske forutsetninger de 

ulike partene hadde i forbindelse med et eventuelt kjøp/salg av Myremoen 

Travbane. Det arbeides med en avtale som skal presenteres medlemmene i 

Øvre Eiker Travselskap. 

 

Vedtak:  

  Styret tok informasjonen til orientering. 

 

 

b) Ny treningsvei Modum Travbane 

Modum Travselskap har søkt Modum kommune og har fått tillatelse til å 

bygge ny treningsvei i tilknytning til Modum Travbane. MT ønsker å få en 

kontaktperson i BT som man kan diskutere den videre fremdriften med. Styret 

ser positivt på henvendelsen.  

  

  Vedtak: 

  Styret har valgt Endre Storhaug som kontaktperson. 
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S 4-8/18 Info fra landsrådet 

Erling Bottolfs stilte på landsrådsmøte som Buskerud Travforbunds 

representant den 18/9. Landsrådet gjennomgikk den siste tids brevveksling 

mellom styrelederne i DNT og NR. Andre saker som ble tatt opp var følgende: 

Inntektsfordelingsmodellen (skal være klar til 2020), det kom generelle 

innspill i forhold til løpsutskrivningen, DNT kunne ikke komme med løfter om 

ytterligere økonomiske tilskudd til travskolene, premiesjansen kommer til å se 

litt annerledes ut fremover, og når det gjelder Norsk Trav så er ikke  

organisering av dette klart.  

   

  Vedtak: 

  Styret tok informasjonen til orientering. 

 

 

 

S 5-8/18 BVT Høstkonferanse 

Status for påmelding til høstkonferansen er 95 påmeldte til høstkonferanse på 

lørdag og 65 påmeldte til tillitsmannskurs på søndag. Det er 72 personer som 

skal delta på middag lørdag kveld og det er reservert 44 enkeltrom og 11 

dobbeltrom. Det har kommet innspill om å sette av tid på agendaen til en åpen 

post, hvor deltakerne kan fremme spørsmål på vegne av lagene eller seg selv. 

Erling Bottolfs har sagt seg villig til å være ordstyrer.  

Forbundssekretær undersøker om det foreligger utkast til revidert avlsplan for 

kaldblodshesten, da kan det sendes ut slik at deltakerne stiller mer forberedt. 

 

  Vedtak: 

  Styret vedtok agenda. 

 

 

 

 

S 6-8/18 Hestegalla 2019 

Styret diskuterte hvorvidt man skal invitere andre interessegrupper for hest, 

noe de ønsker å ta stilling til det utfra hvilke foredragsholdere som blir 

aktuelle. Aktuelle foredragsholdere ble diskutert, og tidspunkt for foredrag 

settes fra 13.30 til 16.30.  

Når det gjelder levende musikk til hestegallaen, har Elisabeth Bremeyer 

Carlsen innhentet priser fra ulike band, prisnivået ligger på mellom 14.000,- til 

17.000,-Det jobbes med sponsorer. Elisabeth Bremeyer Carlsen og Philip Scott 

Sønsteby kontakter foreslåtte musikk- og foredragsholdere, og avtaler nærmere 

forutsatt at man holder seg innenfor budsjettet.  

 

  Vedtak: 

  Det jobbes videre med programmet.  
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S 7-8/18 Status fremdrift Drammen Travbane 

Drammen kommune og Buskerud Trav Eiendom er fortsatt i forhandlinger, og 

det er ikke konkrete nyheter å formidle på nåværende tidspunkt.  

 

  Vedtak:  

  Styret tok informasjonen til orientering. 

 

 

Eventuelt Til start samlinger 

Det har vært et meget bra fremmøte på høstens til start samlinger. Det var 22 

personer som møtte opp på kurs i foring og trening av unghester. Kursholdere 

var veterinær Idun Rosenfelt fra Felleskjøpet og tidligere lærer fra 

travtrenerutdanningen Gunnar Gjerstad.  

På til start samlingen den 1. oktober for 2-åringer møtte det 6 hester av totalt 

14 påmeldte, denne til start årgangen fra Buskerud hadde allerede scoret 

høyest i landet når det gjaldt startprosent i mønstringsløp. Det er en mulig 

årsak til at de valgte å stå over denne samlingen, selv om fremmøtet har vært 

bra tidligere. 

Den siste til start samlingen med hest i år var for åringer, hvor det møtte hele 

11 hester med en stor skare folk som tilhengere. Det er påmeldt i alt 14 hester i 

årgang 2017, og de skal komme tilbake til samling vår og høst 2019. I tillegg 

skal det arrangeres fellestreninger for denne årgangen i løpet av vinter/vår 

2018/19. 

En av deltakerne fra hver 2-års årgang blir hvert år invitert til seminar i jan/feb 

på Gardermoen for å evaluere til start samlingene rundt om i landet. 

 

 

Tillatelse til å delta på entreprenørbingo i 2019 

Buskerud Travforbund er godkjent for å motta inntekter fra entreprenørbingo 

til neste år også. 

 

 

 

Frist for merknader til protokollen:6.11.18/Birthe Austevoll 

Innkomne merknader til s. 3-8/18, 4-8/18 og 6-8/18 er korrigert: 7.11.18/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

Endre Storhaug Harald Martinsen  Erling Bottolfs 

                         

 

 

 

                        Mari Ann Skålien                                                               Pål Sem 


