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Buskerud Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8 – 2019, DEN 1.10.2019 

 

Tid: 1.10.2019 kl. 16.30-20.00 

Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane 

 

Tilstede: Endre Storhaug, Harald Martinsen, Pål Sem, Elisabeth Bremeyer Carlsen 

Anita Sønsteby, Mari Ann Skålien og Erling Bottolfs. 

Fra adm: Birthe Austevoll. 

 

 

SAKSLISTE:   

S 1-8/19             Protokoll styremøte 7/2019  

S 2-8/19             Informasjon fra møte med DNT 

S 3-8/19             Buskerudtravet – veien videre  

S 4-8/19             Status Drammen Travbane  

S 5-8/19             Forberedelse til møte med Norsk Trav 8. okt.  

S 6-8/19             Pristilbud seminar/hestegalla 2020 

S 7-8/19             Regnskap pr. 30.september 

 

 

Eventuelle saker 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-8/19 Protokoll 7/2019 

   

  Vedtak: 

  Styreprotokoll 7/2019 ble godkjent. 

 

 

S 2-8/19 Informasjon fra møte med DNT 

Endre Storhaug og Erling Bottolfs hadde møte 30. september med Ingolf 

Herbjørnrød og Knut Weum fra DNT. Møtet handlet om hvorvidt 

Buskerudtravet kan få økonomisk tilskudd fra DNT etter at 

totalisatorkjøringene på Drammen opphører. Planen er at Drammen Travbane 

fortsatt kan fungere som treningsbane inntil det igangsettes bygging. 

Buskerudtravet har ikke egne midler til å drifte dette på nåværende tidspunkt. 

DNT har tidligere signalisert at de ønsker å bistå med midler til 

opprettholdelse av treningsbane, men har nylig fått beskjed om at DNT må 

bestrebe seg på ytterligere innsparinger frem mot nyttår enn tidligere antatt. 

DNT vil derfor måtte vente til styremøte i november med å behandle 

størrelsesorden på økonomisk tilskudd til Buskerudtravet.  

DNT jobber etter tre budsjetter på omsetning 2.5, 3,0 og 3,5 milliarder i 

omsetning. Skulle verst tenkelig senario på omsetning og at ikke 

omsetningsavgiften blir borte kan vi ikke forvente oss den som er skissert. 
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Buskerud Travforbund 

Dette innebærer at vi i mellomtiden må lage plan for reduksjon i aktivitet for 

2020 som er koblet mot at vi ikke får det som er skissert. 

 

Vedtak:  

Styret tok informasjonen til orientering.  
 

 

S 3-8/19 Buskerudtravet – veien videre 

Med bakgrunn i signalene fra DNT, ble ulike scenarioer diskutert inntil styret 

kom frem til følgende anbefalinger: 

• Travskolen – avvikles på Drammen Travbane fra 1.1.2020. 

De 2 ponniene, utstyr og brakken kan selges eller flyttes til andre 

arenaer i Buskerud hvis noen vil starte travskole i egen regi (godkjent 

av DNT). Styret mener at hvis kriteriene for god og riktig rekruttering 

av elever kan dokumenteres vil det være mulig å søke om midler til 

travskole fra BT.  

• Amatørstallen – opprettholdes, men flytter inn i C-stallen i stedet. 

Videre leie innebærer kun boksleie, strøm og baneleie. Alt av fôr og 

flis må skaffes selv. A-stallen stenges fra 1.1.2020. Bygget kan fungere 

som tørrlager e.l. og fyres ikke. 

• Treningsstallene – opprettholdes inntil byggingen starter, bortsett fra 

A-stallen som stenges permanent.  

• Kafe Bristol – stenges fra 1.1.2020.  

• Rutineløpene – settes bort til et travlag, eller hører med dagens 

rutineløpsansvarlige om det er interesse for å fortsette med 

rutineløpene til selvkost (uten lønn, men kan beholde startkontingenten 

selv).  

• Lokalkjøringer – kan arrangeres av travlagene som står for alt selv. 

• Utleie – opprettholdes med mulighet for økning. 

• Løpsbanen – opprettholdes inntil byggingen starter. Styret anbefaler at 

det blir vinterbane/snøbane om vinteren slik at forbruk til salting blir 

borte. Det legges også opp til at banen blir kjørbar og preparert 3 faste 

dager i uken, og med redusert standard(treningsbane). 

• Hvis løpsbanen ikke benyttes i tilstrekkelig grad, kan omfanget av 

kjørbar og preparert bane reduseres. 

 

Det har kommet forslag fra adm i DNT om hvor medlemmene i Buskerud skal 

henvende seg i forbindelse med treningslister og andre praktiske ting som de 

ulike hjemmebanene håndterer i dag. Her er forslaget: Nordre del av Buskerud 

benytter Bjerke Travbane ved henvendelser, søndre del av Buskerud benytter 

Jarlsberg Travbane. En kan også benytte sportsavdelingen i Norsk Trav AS.  

Styret diskuterte og kom frem til følgende vedtak: 

• Alle travlagene i Buskerud skal stå samlet i femtiden, og Buskerud 

benytter sportsavdelingen i Norsk Trav AS.  

 

  Vedtak: 

  Et enstemmig styret står bak vedtak og anbefalinger. 
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Buskerud Travforbund 

S 4-8/19 Status Drammen Travbane 

Styret anbefaler at gjeldende årsverk på Drammen Travbane reduseres fra 3,75 

til ca 1,5 stilling tilsammen med følgende arbeidsoppgaver; banepreparering, 

snømåking, vaktmesterfunksjoner og utleievirksomhet.  

Samtidig anbefales det å slå sammen selskapene (fusjonere) Drammen 

Travbane Drift AS og Buskerud Trav Eiendom AS.  

 

  Vedtak: 

  Et enstemmig styret står bak disse anbefalingene. 

   

 

 

S 5-8/19 Forberedelse til møte med Norsk Trav 8. okt. 

Lagledermøtet starter kl. 17.30, på hjørnet ved spillehallen, sakslisten er sendt 

ut. Åpent møte med Per Dag Hole fra Norsk Trav AS blir i sittetribunen. 

Forbundssekretær sørger for kaffe og wienerbrød, samt sender ut påminnelse til 

møtet på sms.  

 

  Vedtak: 

Ikke styremøte før lagledermøte, men styret møter opp i god tid for å hjelpe 

til med forberedelsene.  

 

 

S 6-8/19 Pristilbud seminar/hestegalla 2020 

Elisabeth Bremeyer Carlsen har innhentet pristilbud fra følgende hoteller: 

Norefjell Ski & Spa, Tyrifjorden Hotell, Sundvolden Hotell, Klækken Hotell, 

Union Brygge og Quality Hotell Kongsberg. Det beste pristilbudet er på 

Kongsberg, og styret mente det var et meget godt egnet sted for å arrangere 

generalforsamling, seminar og hestegalla enda en gang. I forhold til foreløpig 

terminliste er lørdag 14. mars den mest egnede datoen for dette. Elisabeth 

kontakter hotellet og booker denne datoen til neste år.  

 

  Vedtak: 

Det blir generalforsamling i BT, seminar og hestegalla på Quality Hotell 

Kongsberg, lørdag 14. mars 2020. 

   

   

S 7-8/19 Regnskap pr. 30. september  

NM Monté ble noe dyrere enn budsjettert, men styret synes det var vel anvendte 

penger i og med at det var siste året dette ble arrangert på Drammen Travbane.  

Utover dette viser regnskapet et overskudd. 

 

Vedtak: 

Styret tok regnskap pr. 30.9.19 til orientering. 
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Buskerud Travforbund 

Eventuelt Ungdomssamling på Starum 3. – 6. oktober 

Vi har en ungdom som drar til ungdomssamlingen. Det er Hanne Kristin 

Andersen fra Øvre Eiker Travselskap. 

 

    

  Neste lagledermøte 8. oktober 

 

 

 

 

 

Frist for merknader til protokollen:03.10.19/Birthe Austevoll 

Innkomne merknader til s.2-8/19 og 3-8/19 er korrigert:03.10.19/Birthe Austevoll  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endre Storhaug Erling Bottolfs   Harald Martinsen 

 

 

 

 

 

 

                        Mari Ann Skålien                                    Elisabeth Bremeyer Carlsen 


