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Buskerud Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 9 – 2016, DEN 4.10.2016 

 

Tid: 4.10.2016 kl. 17.00-20.30 

Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane 

 

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

og Pål Sem. 

Forfall: Håvar Tandberg. 

Fra adm: Birthe Austevoll. 

  

 

SAKSLISTE: 

S 1-9/16 Protokoll styremøte 8/2016 

S 2-9/16 Evaluering lagledermøtet 20.9 

S 3-9/16 Buskerudtravets fremtid 

a) Mål for arbeidsgruppe 

b) Mandat/retningslinjer for gruppen 

c) Innkomne forslag til personer/nedsettelse av gruppe 

S 4-9/16 Forberedelse lagskonferansen 8.-9. oktober 

a) Årets Hest 

b) Trav 2020 

c) Rekrutteringstiltak 

S 5-9/16 Regnskap pr. 30. september 

 

 

Eventuelle saker 

 

PROTOKOLL 

S 1-9/16 Protokoll styremøte 8/2016 

   

  Vedtak: 

  Styreprotokoll 8/2016 godkjennes. 

 

 

S 2-9/16 Evaluering lagledermøtet 20.9  

Veldig bra fremmøte fra lagene, de fleste stilte med to personer. Mattis Asplin 

hadde ganske klar tale innledningsvis rundt eiendomssituasjonen.  Knut Weum 

snakket mest om situasjonen i DNT. Dette ble kommentert fra enkelte som 

hadde sett for seg mer prat om Buskerudtravets fremtid, som var satt opp på 

sakslisten. Dette tar BT kritikk for da temaet var en bom fra vår side. 

Opprinnelig var saken tenkt som innledning for helhetlig forståelse rundt travet 

i Norge, og hvordan dette indirekte påvirker Buskerudtravet og dets fremtid. Jan 

Petter Sissener uttalte seg meget moderat på vegne av Norsk Rikstoto, men det 

fremkom at det realistisk sett allerede neste år burde vært en til to baner færre 

som arrangerte totoløp. Dette henger sammen med fulle nok felter og gode nok 

spilleløp. Utfra dagens hestepopulasjon vil dette bli vanskeligere og 
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vanskeligere å få til i årene som kommer. Den eneste redningen er at dagens 

hester start ett til to mer løp i året pr. hest, eller at importen øker. Drammen 

Travbane får en tilnærmet lik terminliste i 2017, som inneværende år. Fremtiden 

virker noe mer usikker. 

 

Vedtak: 

 Styret tar signalene fra lagledermøtet med i det videre arbeid. 

 

 

S 3-9/16 Buskerudtravets fremtid 

a) Mål for arbeidsgruppe 

Gruppen skal arbeide utfra følgende problemstilling: Drammen Travbane 

avvikles – dette innebærer at gruppen må presentere løsninger som ivaretar 

travsporten og våre medlemmer i Buskerudtravet for fremtiden, med 

realistiske budsjetter og fremdriftsplaner. 

b) Mandat/retningslinjer for gruppen 

Gruppens mandat blir å komme med ett eller flere alternativ for 

treningsanlegg tilrettelagt for travhester i Buskerud. 

c) Innkomne forslag til personer/nedsettelse av gruppe 

Kjell Grønhovd (Modum), Nils Erik Frøhaug (Ringerike), Rebekka 

Stenberg (Hurum og Strømm), Simon Borgen (Lier), Terje Larsen 

(Drammen) og Sidsel Stordalen (Kongsberg). I tillegg ønsker BT å få med 

en fra administrasjonen, dessuten blir Trond Erik Haug sekretær for 

gruppen. 

 

 

 

S 4-9/16 Forberedelse til lagskonferansen 8.-9. oktober 

a) Årets Hest 

Lier Travlag har påtatt seg å være arrangør av hestegalla, her kan de ulike 

nominerte få utdelt sine priser. Økonomi for arrangementet, samt antall 

priser diskuteres på lagskonferansen.  

b) Trav 2020 

DNTs strategiplan Trav 2020, deles ut. Her kan lagene komme med sine 

tilbakemeldinger fra hvilke satsningsområder de ønsker å ta tak i.  

c) Rekrutteringstiltak 

BT skal ha rekruttering som satsningsområde, her må lagene også bidra hvis 

vi skal få noe ut av det. Deltakerne kan evnt. deles inn i grupper, som 

presenterer sine forslag til vellykket rekruttering i Buskerudtravet de 

kommende år. 

 

Vedtak: 

 Egentiden på lagskonferansen skal hovedsakelig benyttes ovennevnte tema. 

 

S 5-9/16 Regnskap pr. 30. september 

Budsjett og regnskap pr. 30. september ble forevist, alle utgiftene i forbindelse 

med NM Montè har nå kommet, mens tilskuddet fra DNT på kr. 40.000,- ventes 
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om litt. BT vil gå rundt 4.000,- i minus etter NM Montè arrangementet, noe som 

er beskjedent i forhold til tidligere år og hvor vellykket det var. 

 

Vedtak: 

 Styret tok regnskap pr. 30. september til orientering. 

 

 

Eventuelt Igangsatt rekrutteringstiltak 

Det er pr. i dag noen barn og unge som har begynt å vanke i stallene på 

Drammen Travbane. De får lov til å stelle hester og lærer grunnleggende ting 

om hester, noen ganger får de også lov til å sitte på når hestene blir kjørt, og de 

har fått lov å ri litt. BT ønsker å bidra økonomisk med støtte til innkjøp av 

noen hjelmer og sikkerhets vester, samt f.eks. bespisning ved sosialt samvær 

en gang i blant. Audun Tandberg har tatt på seg og følge dem opp i det 

daglige. 

 

 

Frist for merknader til protokollen: 12.10.2016/Birthe Austevoll 

Innkomne merknader til s.2-9/16 og 3-9/16 er korrigert: 12.10.2016/Birthe Austevoll 

 

 

 

Endre Storhaug                                  Harald Martinsen      Trond Erik Haug 

 

 

 

 

Audun Tandberg Pål Sem 

 


