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Forsidebilde: Bergensjenta Renate Aarlie har etablert seg i Buskerud som en av landets 

yngste travtrenere. Bildet viser seieren med hesten «My Dream Come True», som var den ene 

av hennes to vinnere under lunsjtravet den 16/12. 
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1. Styret  
 

Styret har i perioden bestått av: 

 Knut Weum, leder Modum Travselskap 

 Evelyn Stillerud, nestleder Ringerike og Hole Travselskap 

 Endre Storhaug Hallingdal Tråvlag 

 Harald Martinsen Modum Travselskap 

 Audun Tandberg Prestfoss Travselskap 

 

Vararepresentanter: 

 1) Trond Erik Haug Drammen og Opland Travselskap 

 2) Pål Sem Øvre Eiker Travselskap 

 

2. Organisasjon 
 

VALGKOMITE 

Valgkomiteen har hatt følgende sammensetning: 

 Cathrine Windelstad 2012-2014 Drammen og Opland Travselskap 

 Jan Martin Bjerring 2013-2015 Modum Travselskap 

 Svein Ødegård 2014-2016 Simoa Travselskap 

 

Vararepresentant: 

 Jan Roger Humlebekk  Øvre Eiker Travselskap 

 
OPPNEVNING AV UTVALG OG KONTAKTPERSONER 

Følgende utvalg og kontaktpersoner er oppnevnt: 

 

Ponniutvalg 

Trond Erik Haug (styrets representant), 

Cecilie Almquist, Renate Aarlie og  

Ann Kristin Larsen. 

 

Forbundets anleggskontakt 

Endre Storhaug. 

 

Travskole 

Audun Tandberg. 

 

 

 

Montékontakt 

Evelyn Stillerud. 

 

Årets Hest 

Nominasjonskomitè: Sportsavsdelingen 

ved Drammen Travbane. 

Nominasjonsjury: Styret.

 

3. Administrasjon 
 

Birthe Austevoll har i beretningsåret vært ansatt i 40 % stilling som forbundssekretær 

i DNT for Buskerud Travforbund.  

Administrasjonen på banen hjelper fortsatt til med regnskap (Tone Johansen og  

Hans R. Bakken), og sportslig (Tron Gravdal). 

Buskerud Travforbund ønsker at samarbeidet med Drammen Travbane fortsatt vil 

opprettholdes. 
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4. Æresmedlemmer og hederstegn 
 

Følgende er utnevnt som æresmedlem og tildelt Buskerud Travforbunds hederstegn: 

 

ÆRESMEDLEM.       

   

26.2.2001 Finn Hagen 

11.2.2012 Trygve Bjørge     

 

HEDERSTEGN. 

25.3.1996 Ole A. Landaas 

25.2.2002 Tore Fyrand 

24.2.2007 Bjørn Trandum 

25.2.2014 Ulf Johansen 

           Ulf Johansen ble tildelt 

           hederstegn for sitt 

   mangeårige engasjement. 

 

 

5. Konferanser og fellesmøter 
 
LAGSKONFERANSE 

Årets lagskonferanse ble avholdt på Quality Hotell Klubben, Tønsberg den 18. og 19. 

oktober. Lagskonferansen ble arrangert i samarbeid med travforbundene i Telemark og 

Vestfold. Dette var tredje året med felles lagskonferanse for denne regionen og det var 

Vestfold som var vertsskap. Konferansen ble åpnet av Ingar Aarøe (VT), med en 

gjennomgang over hva som har skjedd siden fjorårets konferanse i Vrådal vedrørende BVT 

samarbeidet.  

Lørdagens temaer var blant annet eiendom, skatt, moms og terminliste. Her ble det gitt 

informasjon v/Knut Weum (BT) og Øystein Dale (Jarlsberg Travbane). Etter en felles «bolk», 

delte man seg inn forbundsvis rundt samme tema, men med mer internt innhold. 

 

Deretter ble vi presentert den nye strategiplanen til DNT, kalt «Trav 2020» av Per Garberg 

(DNT). Den erstatter dagens strategiplan – Trav 2015. I tillegg var han innom temaer som 

omdømmebygging og rekruttering.  

 

Etter lunsj fikk vi innblikk i situasjonen rundt norsk avl for øyeblikket, av Anders Järnerot 

(DNT). Ulike tiltak ble diskutert for økning av avlsfremmende tiltak i fremtiden. 

 

Så var det satt av tid til debatt/ordet fritt der salen stilte spørsmål til dagens foredragsholdere. 

 

Til slutt fikk vi høre om ulike tiltak som har fått opp engasjementet i Rogaland av Trond Olav 

Salte, leder i Rogaland Travforbund. De har gjennom åpne møter, klart å jobbe på tvers av 

travlagene. Etter et fellesmøte på Forus, ble det nedsatt arbeidsgrupper med utpekte 

nøkkelpersoner for å få opp aktiviteten på områder som ungdomsforening, 

rutineløp/lokalkjøring, markedsføring/sosiale medier/medlemsrekruttering, 

temakvelder/sosiale tilstelninger, til start m.m. Dette har ført til større aktivitet både som 

utøver og aktivitesansvarlig på et helt annet nivå enn tidligere. 
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Søndagens temaer var spill, både nasjonalt og internasjonalt av Harald Dørum (NR), før det 

hele ble avsluttet med et forfriskende foredrag fra Truls G. Pedersen (TGN). Det handlet om 

hans mangeårige erfaring innen trav og media. Han etterlyste bl. a. nøkkelpersoner med 

spisskompetanse for riktig håndtering av større mediaoppmerksomhet fra utsiden av 

travsporten. 

 

Konferansen ble avsluttet med følgende tanker og mål for BVT regionen det neste året: 

Fortsette samarbeidet og utvikle det ytterligere ved å bearbeide rammebetingelsene slik at de 

blir bedre tilpasset regionstrategien. 

 

LAGSUTVIKLINGSSPROSJEKT 

Buskerud Travforbund har sett seg nødt til å fokusere på eiendomssituasjonen i 

beretningsåret, og har således ikke fått nok tid til spesifikke tiltak for å engasjere 

lagsurtviklingen i større grad.  

 

 

LEDERMØTER MED TRAVLAGENE 
Ledermøte med travlagene 11.2.14: Oppdatert status vedrørende BVT regionsamarbeid og 

valg DNT. Oppsummering av lagenes innstilling til valg DNT, og evnt. samordning i 

forbundet. 

 

Ledermøte med travlagene 24.4.14:  Gjennomgang av styreprotokoller. Gjennomgang av 

dokumenter til generlaforsamling i DNT. Regionprosjektets status og planlegging av 

høringsrundene i travlagene. Status i arbiedet med eiendomsprosjektet Drammen Travbane 

AS. Her deltok daglig leder ved Drammen Travbane, Hans Roar Bakken, for at 

informasjonsflyten mellom selskapenes styrer skulle være best mulig. 

 

Ledermøte med travlagene 16.6.14: Eiendomsprosjektet v/Knut Weum (BT), Roar Schinnes 

(DT AS) og Hans Roar Bakken (DT AS). Urbant jordvern v/Magnus Billing (DOT), 

jordskifterettsdommer. Regionprosjektets status. Orientering fra møtet med Atle Larsen 

(DNT). 

 

Ledermøte med travlagene 22.6.14: Informasjon og spørsmål vedrørende oppsummering fra 

landsrådsmøtet på Bjerke den 5.9.14. Status eiendomsprosjektet. Forberedelser BVT 

Lagskonferanse i Tønsberg 18.-19.10.14. Status fra arbeidsgruppen «Buskerudtravets 

fremtid» v/ Magnus Billing, Evelyn Stillerud og Harald Martinsen. 

 

Ledermøte med travlagene 17.11.14: Orientering om ny selskapsstruktur for å avklare og få 

tillatelse til å benytte kompetanse til å utarbeide dette videre. BVT samarbeidet. Spørsmål fra 

lederne.  
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GENERALFORSAMLING DNT 

DNTs generalforsamling ble avholdt på Scandic Oslo Airport Hotel 26.- 27- april. 10 av 11 

lag fra Buskerud var representert. 

 

    
 

LANDSRÅDET 

Knut Weum har deltatt i landsrådsmøte 5/9. 

Agenda har i hovedsak omhandlet skatt, inkludert eoendom og DNT Banedrift - status/prosess 

videre.  I tillegg deltok han på møte 24/10, som var et arbeidsmøte vedrørende prosjekt 

Banedrift. Det ble ikke holdt landsrådsmøte under OGP –helgen. 

 

 

RUNDBORDSKONFERANSE 

BVT regionen tok initiativ og inviterte DNT og samtlige forbundsledere til 

rundbordskonferanse om eiendomsutvikling under JGP helgen i Tønsberg den 12/7. 

  

 

DNT’S HØSTKONFERANSE 

På DNTs høstkonferanse 25/10 deltok Knut Weum og Birthe Austevoll fra forbundet. 

Aktuelle temaer var: Budsjettprosess – styrets tanker v/styreleder Atle Larsen. Ny strategiplan 

«Trav 2020» v/nestleder Per E. Garberg. Folkehesten 2015 v/prosjektleder Kim Are Sveen. 

DNT Banedrift v/leder av styringsgruppen Terje Aspevik. Styrets utvalg for sport/avl – 

forslag til tiltak v/utvalgsleder Per-Ole Tysland. 

Knut Weum påpekte følgende rundt budsjettprosessen: Drammen travbane fikk 4,4 MNOK 

mindre enn i 2013. Generelle utbetalinger og støtteordninger fra NR ble redusert. DNT 

pålegger dessuten banene gjennom løpsutskrivingen at vi skal gjøre spesielle ting med 

spesielle løp uten at vi får penger for det. Nå nytter det ikke å ta tak i banene for å spare mer 

penger. 

 

 

ANLEGG – MØTE/BEFARING 

Endre Storhaug har vært oppnevnt som forbundets anleggskontakt. Det har ikke vært aktuelt 

med befaring i beretningsåret. 

 

 

FORBUNDSSEKRETÆR/MØTER I REGI AV DNT 

Birthe Austevoll har deltatt på kurs, fellesmøte/-samlinger for forbundssekretærer 7/6 og 

19/11. 
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6. Representasjon 
 

TRAVLAG 

Forbundet har vært representert på følgende generalforsamlinger i travlagene i 2014. 

 

Lag Dato Representant BT 

Drammen og Opland Travselskap 31.1.2014 Nils Kristian Jansen 

Hallingdal Tråvlag 15.1.2014 Knut Weum 

Hurum og Strømm Travklubb 24.1.2014 Ulf Johansen 

Kongsberg Travselskap 17.1.2014 Knut Weum 

Krødsherad Travselskap 30.1.2014 Knut Weum 

Lier Travlag 30.1.2014 Birthe Austevoll 

Modum Travselskap 27.1.2014 Knut Weum 

Prestfoss Travselskap 24.1.2014 Ernst-Petter Knutsen 

Ringerike og Hole Travselskap 24.1.2014 Cecilie Almquist 

Simoa Travselskap 24.1.2014 Ingen repr. 

Øvre Eiker Travselskap 24.1.2014 Knut Weum 

 

 

DRAMMEN TRAVBANE A/S 

Endre Storhaug er valgt for 1 år (2014), som forbundets representant og styremedlem i 

Drammen Travbane A/S. Endre Storhaug er valgt inn for Oddmar Nilsen, som trakk seg da 

han gikk ut av styret i BT. Evelyn Stillerud er 1. vara. 

 

 

NORSK RIKSTOTO 

Ingen kandidater fra Buskerud har verv i NR. 

 

 

DET NORSKE TRAVSELSKAP 

Følgende representanter fra Buskerud ble valgt på DNTs generalforsamling 2014. 

(Gjelder for perioden 2014-2016). 

 Knut Weum, medlem valgkomiteen. 

 

I styreoppnevnte utvalg har følgende representanter fra Buskerud vært innvalgt: 

 Ingen representanter fra Buskerud er innvalgt i beretningsåret. 

 

 

NORSK DAMETRAVFORBUND 

 Cathrine Windelstad, nestleder i Norsk Dametravforbund. 

 

 

ANNEN REPRESENTASJON 

Generalforsamling Drammen Travbane AS 25.3.2014. Hele styret i Buskerud Travforbund 

var tilstede på generalforsamlingen. 
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7. Medlemmer i travlagene 
Siden 2001 har DNT hatt et sentralt medlemsregister for alle forbund. Medlemssystemet 

oppdateres fortløpende. 

 

Antall medlemmer i Buskerud pr. 31.12. de enkelte år: 

Lag 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Drammen og Opland 

Travselskap 

70 70 81 85 93 94 

Hallingdal Tråvlag 68 64 67 67 69 72 

Hurum og Strømm Travklubb 40 44 51 70 74 79 

Kongsberg Travselskap 130 136 132 131 133 128 

Krødsherad Travselskap 79 87 50 41 34 37 

Lier Travlag 81 84 82 83 81 80 

Modum Travselskap 97 110 118 117 114 130 

Prestfoss Travselskap 94 96 100 95 95 95 

Ringerike og Hole 

Travselskap 

73 84 80 76 85 84 

Simoa Travselskap 43 42 30 29 31 36 

Øvre Eiker Travselskap 130 129 130 123 124 137 

Sum 905 946 921 917 933 972 

 

OPPDATERING AV MEDLEMSREGISTERET 

Det har vært fokus på kontinuerlig oppdatering av medlemsregisteret de siste årene. Ved 

utgangen av 2014 var det registrert 579 epostadresser og 846 mobilnumre blant våre 

medlemmer. Vi oppfordrer lagene til å fortsette registreringsarbeidet da informasjonsflyten 

fremover blir mer og mer basert på elektronisk utsendelse. 

 

 

 

8. Møter og saker behandlet av styret 
 

Det er avholdt 10 styremøter i beretningsåret. Med unntak av de saker som er nevnt under 

særskilte avsnitt, har styret behandlet nedenstående saker. Til alle styremøter har  

1. varamedlem vært innkalt. 

 

AKTIVITETSPLAN/BUDSJETT 

Generalforsamlingen vedtok aktivitetsplan og budsjett for årets virksomhet. Disse har dannet 

grunnlag for styrets virksomhet. 

 

STYRETS VURDERING v/Knut Weum 

Dette året har vært en stor utfordring for Buskerud Travforbund både i forhold til 

Buskerudtravets fremtid og utfordringer i forbindelse med DNTs Banedrift, og sentrale 

organer som i 2014 i for stor grad ble administrasjonsstyrt uten politisk innflytelse. 

Dette medfører at informasjonsflyten i organisasjonen blir svak og til dels stopper opp. Denne 

form for saksbehandling fører igjen til unødvendige misforståelser, antakelser og i verste fall 

unødvendige «omkamper».  
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Strategiske hovedpunkter i 2014. 

Trav Norge har opplevd 2014 som et turbulent år der kostnadene for hesteeierene har steget 

mens inntektene synker. Året vil først og fremst bli husket som det året banene ble satt på 

økonomisk sparebluss og banebidragene halvert mens resten av topporganisasjonen fortsatte 

som før. I Buskerud har vi vært svært aktive og brukt mye tid på flere forhold, her nevnes: 

 Budsjett for driftsselskapene 2014 

 BVT samarbeidet 

 Eiendomsutvling og Buskerudtravets fremtd. 

 

 

Økonomiske hovedpunkter  

Regnskapet for 2014 viser et høyere forbruk enn det som fremkom i godkjent budsjett 2014 

og det er flere forhold som har forårsaket dette. Styret ønsker å fremheve de viktigste 

punktene, som også har vært et klart signal fra lederne på lermøtene: 

 Juridiske betenkninger om forhold mellom DNTs lover og Norsk aksjelovgivning. 

(Vedlegg 1 til Årsberetningen) «Rapport fra KLUGE». 

 Skatte, avgift og juridiske betenkninger i forbindelse med 

eiendomsutviklingsprosjektet. (Vedlegg 2 til årsberetningen) «Rapport fra Ernst & 

Young». 

 Økonomisk belastning i forbindelse med opprettelsen av Konsernmodell for sikring av 

fremtidige verdier. 

 Kostnader i forbindelse med banedrift og regionprosjekt BVT. 

 

 

Driftsmessige utfordringer for Buskerudtravet 2014 

Året 2014 har vært spesielt og utforderende for oss på flere måter. Vi har brukt meget tid på 

regionprosjektet BVT. Gjennom dette arbeidet fremkom det mange muligheter for 

resultatforbedringer i forbindelse med samordning og drift av banene i regionen. Vi har i 

ettertid forstått at sentrale organisasjonsledd, ikke var spesielt begeisteret for vår måte å 

utvikle fremtidige løsninger på. Sentralt er strategien fortsatt å gjennomføre DNT Banedrift 

uten at vi i dag kan se at de har fremmet forslag som vil skape grunnlag for sportslige eller 

økonomiske gevinster av betydning.  

 

Det ble på møte i Norsk Rikstoto vedtatt å opprette 3 arbeidsgrupper som skulle se nærmere 

på terminliste, banestruktur, driftsmodeller og teknologi. Dette arbeidet er ikke blitt 

gjennomført blant annet fordi DNT ikke ønsket i ettertid å delta i styringsgruppen som skulle 

bestå av Rolf Sæther, Atle Larsen og Knut Weum. I stedet ble disse gruppene implementert i 

det pågående arbeidet i DNT Banedrift. I dag når året 2014 er avsluttet foreligger det fortsatt 

ikke noen resultater av betydning i dette prosjektet. Gjennom DNTs generalforsamling, 

Landsrådsmøte, arbeidsmøte og høstkonferanse i løpet av året har prosjekt DNT Banedrift 

stått sentralt men vi må fastslå at det for det meste har vært planer, arbeidsgrupper osv og 

mindre med konkrete resultater.  

 

Når det gjelder eiendomprosjektet som berører Drammen Travbane sin fremtid har dette vært 

en gjenganger på forbundets styremøter, i tillegg til ledermøter gjennom året. Selv om 

prosjektet har vært drevet frem gjennom administrativ og styremessig behandling i Drammen 

Travbane AS, så har det hele tiden vært  eierne som skal velge om vi skal drive travet videre 

eller gå for å selge området vi i dag eier på Åssiden. Faller valget på å selge, så vil 

utfordringen være å få frem hvordan Buskerudtravet skal utvikle treningaarenaer som 

tilfredsstiller morgendagens hestepopulasjon i Buskerud Fylke, og legge til rette for nye 

hesteeiere og deres hester. For å legge grunnlaget for en slik diskusjon, oppnevnte styret i 
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denne forbindelse en arbeidsgruppe bestående av Evelyn Stillerud, Harald Martinsen og 

Magnus Billing. Arbeidet er så langt ikke avsluttet. 

 

Arbeidet med terminlisten for 2015 har vært en sak som regionprosjektet BVT har arbeidet 

med hele siste halvår 2014, først og fremst fordi vi så tidlig at dette var det elementet som 

kunne spare travet for økonomiske belastninger på kort sikt. Målet var å flytte kjøredager 

mellom regionens baner slik at vi kunne utnytte felles ressurser på en bedre måte. Det ble 

gjennomført flere møter i regionen og med Rikstoto, sammen med terminlistegruppen. 

Resultatet ble at terminlistegruppen avslo alle våre forslag med begrunnelser som vi vurderte 

som «nærmets fiktive» for å unngå at vi kunne vise til bedre resultater gjennom vår måte å 

samarbeide på. Korrespondansen i denne sammenheng finner dere som vedlegg 3 til denne 

årsberetningen. 

 

 

TERMINLISTE LOKALKJØRINGER 

En lokakjøring ble avlyst i 2014. 

To av lokalkjøringene ble gjennomført i månedene mars og april, og den siste i september. 

En av de gjennomførte lokalkjøringene ble holdt på Drammen Travbane, de andre foregikk på 

lokalbaner, se kap. 17. 

For 2015 har 7 lag søkt om å avholde totalt 5 lokalkjøringer.  

BT oppfordrer fremdeles lagene til å utvikle/avholde andre arrangementer som Hestens dag 

etc. for å skape større bredde og oppslutning rundt arrangementene. 

 

 

TRAVSKOLE HESTER FØDT 2012 

Rundt 20 hester fra 2012- årgangen deltok på travskole i 2013. Når de som 2- åringer i 2014, 

deltok de på lokalkjøringer her ved travbanen. På DOTs lokalkjøring 25/3, var det satt opp et 

varmblodsløp med idealtid på 2:20, og et kaldblodsløp med idealtid på 3:00.  

Ingen av dem måtte betale innskudd, de fikk ei heller ingen premier. Men vi lot oss imponere 

over hvor «voksent» de oppførte seg, og hvor flott de travet. 4 hester startet i varmblodsløpet 

og 8 hester i kaldblodsløpet. 

Asker og Bærum Travselskap skulle arrangere lokalkjøring på Drammen den 4/5, men måtte 

avlyse. Her var det påmeldt 3 varmblodstoåringer, og 9 kaldblodstoåringer. Derfor arrangerte 

vi heller rutineløp kun for toåringene, med utlodding av premier i vekta etterpå. Ernst Petter 

Knutsen ble den heldige vinneren av travselen som forbundet lodder ut blant de årlige 

deltakerne, mens det vanket noe ekstragevinster til andre heldige vinnere.  

 

 

 

«TIL START» HESTER FØDT 2013 

Forbundet har deltatt på DNTs «Til Start» for første gang i 2014. Knut Olav Dahl fra DNT er 

primus motor for dette prosjektet som startet i 2011. Han har fått med seg og treningsveileder 

Gunnar Gjerstad og foringsveileder Trygve Bjørge. Allerede første året har gitt økt deltakelse 

i mønstringsløp og startprosenten blant unghester har gått opp. Etter et teoretisk 

informasjonsmøte i mars, var det klart for 1. samling med hest den 6/5. Hele 14 hester dukket 

opp med sine eiere/trenere. De fikk veterinærsjekk av Erik Samuelsen,  tips og råd fra 

hovslager Audun Tandberg og ble besiktiget av travtrener Pål Sem. Alle ble vist frem i banen. 

Noen var allerede innkjørt, mens de øvrige ble tomkjørt. Etterpå var det pølser og brus i 

vekta, med en kort gjennomgang fra de tilstedeværende fagpersonene. 

I september var det teoretisk samling uten hest, hvor det ble så mange fremmøtte at vi nesten 

«sprengte» lokalet på hjørnet ved spillehallen. 
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Dette ble gjentatt på den 2. samlingen den 14/10. Der var det 12 hester som møtte opp, noen 

nye hester, men stort sett de samme som sist. Det var noen hester som av ulike grunner ikke 

kunne være tilstede denne gangen, men derfor var det positivt at eierne tok turen selv uten 

hest! Samme sjekkrunde som sist ble foretatt, i tillegg ble nesten alle kjørt i banen. De samme 

fagpersonene kunne derfor konstatere at her hadde det vært en god lærekurve på bare 5 mnd. 

Det ble avsluttet med pølsefest og sosial samling i vekta som sist. 

 

Buskerud Travforbund takker samtlige deltakere for fremmøte, og spesielt til våre trofaste 

fagpersoner som stiller opp på disse samlingene! 

 

Trener Pål Sem 

                
   Line Knutsen og Nume Stjerna                       Beate Moe Haugen Brørby og Mo Lykke 

 

        
          Iris Sandvik og Belle Elina                                           Bespisning i vekta 
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FOLKEHESTEN 

Folkehesten Drammen 2014 - Nume Elden ble en suksess! Han kjørte inn 141.500,- på 17 

starter, og vant hele 7 løp som folkehesten Drammen. Han ble solgt på folkehest-auksjonen 

for kr. 160.000,- til en lokal hesteeier, og fikk reise tilbake til den samme boksen i stallen til 

travtrener Pål Sem på Drammen Travbane. 

            
 

 

 

Folkehesten Drammen 2015, heter Enjoythefuture S.C. Han er født og oppdrettet av brødrene 

Storhaug på Bromma ved Nesbyen. Han ble solgt til Forus-trener Kenneth Handeland på 

åringsauksjonen i 2012. Der har han vært i trening inntil han ble kjøpt som folkehest og 

havnet tilbake til Buskerud og stallen til travtrener Trond Anderssen i Vestre Ådal.  

 

 

DU-MIDLER 

Ingen lag i Buskerud har mottatt DU-midler i beretningsåret. 

 

 

BANEBIDRAG 

Det er mottatt banebidrag på til sammen kr 64 750 fra DNT. Midlene er utbetalt til lagene. 

Dette er en halvering av bidragenes størrelse fra tidligere år, noe DNT hadde vedtatt sent i 

2013. Etter massiv kritikk fra forbund og travlag, blir satsene for 2015 som tidligere. 

 

 

I Buskerud har følgende lag fått banebidrag: 

Travlag Kategori 2014 2013 2012 2011 2010 

Hurum og Strømm Travklubb  1 1 750 3 500 3 500 3 500 3 500 

Kongsberg Travselskap  4 7 000 14 000 14 000 14 000 14 000 

Krødsherad Travselskap  2 3 500 7 000 7 000 7 000 7 000 

Modum Travselskap  8 14 000 28 000 28 000 28 000 28 000 

Prestfoss Travselskap  1 1 750 3 500 3 500 3 500 3 500 

Ringerike og Hole Travselskap  

- Mælingen 

 4 7 000 14 000 14 000 14 000 14 000 

- Rettstrekke Tyristrand  1 1 750 3 500 3 500 3 500 3 500 

Øvre Eiker Travselskap  13 22 750 45 500 45 500 45 500 45 500 

Lier Travlag  3 5 250 10 500 10 500 10 500 10 500 

Sum   64 750 129 500 129 500 129 500 129 500 
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AKSJER DRAMMEN TRAVBANE AS. 

Drammen Travbane AS har totalt 43 aksjonærer med til sammen 8.000 aksjer.  

Buskerud Travforbund eier 7.094 aksjer, noe som utgjør 88,7 %. Det er uforandret i forhold 

til tidligere.  Alle travlagene i Buskerud har en eller flere aksjer i selskapet. Selskapet har 30 

private aksjonærer. 

 

GRASROTANDELEN 
4 registrerte travlag i Buskerud mottok til sammen kr 25 322 i 2014. Ytterligere 2 lag er 

registrert i frivillighetsregisteret, men ingen av medlemmene har registrert tippekortene sine. 

Norsk Rikstotos «gulrotandel» har ennå ikke kommet i gang.  

 

LOTTERIVIRKSOMHET 

Forbundet har inngått avtale med Creation AS, angående bingovirksomhet. Avtalen gjelder 

for 5 år. Dette innebærer at forbundet er berettiget til å motta fastsatt prosentsats av 

spillinntekter fra bingovirksomhet ihht. avtalen. Beregning av prosentsats startet 1.1.2012. 

Forbundet mottok i 2014, kr. 225.942,- i lotteriinntekt. Spillinntektene er øremerket barn og 

ungdom som er tilknyttet lagene i forbundet. Her oppfordres lagene til større aktivitet som vil 

generere tilskudd fra budne midler i lotterivirksomheten 

 

 

9. Kompetanseheving 
 

TILLITSMANNSKURS 

Det var ingen som ønsket å melde seg på til tillitsmannskurs, så det måtte avlyses. 

 

 

KURS I FORING OG TRENING AV UNGHESTER – «TIL START» 

1/9 arrangerte forbundet foredrag om foring og trening av unghester i samarbeid med DNTs 

«Til Start» prosjekt. Alle interesserte var velkommen på kurs, ikke bare «Til start» deltakerne. 

Det var overraskende mange som ønsket å delta, noe som var meget positivt og hyggelig. 

Trygve Bjørge holdt foredrag om foring av hester, og travtrener Gunnar Gjerstad delta av sin 

kunnskap i hvordan man kan trene frem unghester fra temming til mønstringsløp. Deretter 

veien videre frem til start. 

 

 

UNGDOMSSAMLING 

Helgen 10. – 11. mai var det ungdomssamling i regi av DNT på Thon Hotel Oslo Airport. 

Forbundet prøvde å nå ut til de medlemmer mellom 16 – 26 år, både via brev og sms, samt 

info på hjemmesiden. Budskapet var å fortelle de unge at de kunne få økonomisk bistand fra 

forbundet ved å delta på ungdomssamlingen, da dette er et meget positivt tiltak fra DNT. 

Dessverre var det ingen som meldte sin interesse. 

Vi oppfordrer lagene til å involvere ungdommene i sterkere grad, både innefor verv og 

aktiviteter i laget. På sikt kan det være aktuelt at de unge har sin egen representant i 

forbundsstyret. 

 

 

REGNSKAPSSKURS 

13/5 arrangerte forbundet kurs i hvordan man benytter regnskapsmodulen i 

medlemsregisteret. Forbundssekretær i Telemark Travforbund, Tore Svendsen var kursleder. 

Dette kurset passet for regnskapsførere i travlag, og det møtte opp 5 deltakere.  
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10. NM for montéryttere 
 

 

Etter at vi i to år har avviklet mesterskapets to første løp på Jarlsberg var i 2014 hele 

arrangementet tilbake på Drammen Travbane. Samtidig gikk antall deltakere opp til 15, mens 

hver rytter fikk rir tre løp. Dette for at løpene skal gå med fulle felter. Mesterskapet ble 

arrangert i forbindelse med V75-løpene i juni. Trønderen Hege Solvang Morken gikk seirende 

ut av mesterskapet. Med seg på seierspallen fikk hun Liv Pedersen og Trude Kleveland. 

Tittelforsvarer Elisabeth Jensen måtte nøye seg med en noe mer beskjeden 7ende plass. 

 

             
 

 

NM Damer 
Drammentravets Dameklubb arrangerte NM for damekusker på Drammen Travbane lørdag 

20. september under V65- kveldstrav. Buskerud Travforbund støttet arrangementet i form av 

et økomisk bidrag på kr. 40.000,-. Rundt 70 påmeldte damer var på plass i Drammen denne 

helgen, både de aktive kuskene og medlemmer i damegrupper fra hele landet. De avholdt sin 

årlige landssamling lørdag formiddag på travbanen, som for anledningen var gjennomgående 

stilig dekorert med rosa effekter! Under kjøringen var hele tribunen fullsatt med engasjerte 

damer som heiet på sine favoritter. Stine Marlen Bendiksen fra Harstad gikk av med seieren, 

foran Kristine Kvasnes og Anette Frønes.  
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11. Sportslige resultater 
 

Gylden Balder maktet ikke helt å straffe tallene fra 5-årssesongen, men det var ikke mye om 

å gjøre. Med over 900.000 kroner innkjørt var han igjen suveren best i fylket. Mens 5-

årssesongen ble avkortet grunnet sykdom, var det skader som satte stopp for 6-årssesongen i 

midten av september. 10 starter rakk imidlertid Gylden Balder. To prestisjetunge seirer ble 

sikret. Alm Svartens Æresløp på Bjerke OGP-dagen, og Unionskampen på Färjestad var de 

definitive høydepunktene. Nest best blant de eldre kaldblodshestene ble Vinning Ferd. Han 

hadde to jubeldager på hjemmebane under sommerens V75-dager. I juni gikk han til topps i et 

løp i Kaldblodscupen, mens han ble toer i DNTs 5-årsløp i august. Dessverre døde Vinning 

Ferd etter komplikasjoner i forbindelse med kastrering senere på høsten. Både Vinteld, Ty Li, 

Gandolf, Ulydia og Nume Balder hevdet seg alle i V75- og V76-løp. 

 

Blant 4-åringene var det folkehesten, Nume Elden, som fikk til mest. Han var ikke med i de 

store løpene, men startet jevnt og trutt og gjorde det bra. Hele syv seirer ble, og i fjorten av 

nitten starter endte han på trippelen. Frøyu Ty er fortsatt den eneste hesten som kan skryte av 

å ha slått Lannem Silje. Helsen er dessverre fortsatt ikke på topp, men i en kort sesong hevdet 

han seg bra i kvalløpene i Veikle Balder Cup og ble toer i Telemarksløpet. 

 

Blant de yngste er det andelshesten Tangen Irene som gjorde det klart best. Hun tok seg til 

finaler både i det svenske og det norske hoppekriteriet, samt Oaks. Best gjorde hun det i det 

Kriterietstoet hvor hun ble nummer to. I Hopperkriteriet på Bjerke ble hun treer. 

 

Underpaid Hanover ble flyttet til Björn Goops stall på vårparten. I høst har han gjort flere 

sterke innsatser både i norsk og svensk V75. Han ble toer i en Silverdivisjonsfinale på 

Solvalla Kriteriehelgen. I slutten av november gikk han til topps i Johs Thues Løp på Bjerke. 

Olympic Image og Angelina B.R. har vist tenner hver sin gang mot gode hester. Olympic 

Image da hun vant Hoppeeliten på Momarken på Unionstravet i mars, og Angelina B.R. da 

hun vant et løp i den svenske Bronsedivisjonen på Mantorp i desember. Shaman Star M. har 

konkurrert i tøff V75-konkurranse året igjennom, og kan blant annet vise til en annenplass fra 

en av finalene i Sølvdivisjonen. 

 

Blant 4-åringene var Rocknroll Fi en spennende nykomling på høstparten. Fire starter rakk 

han for nye eiere, med like mange seirer som resultat. Imponerte gjorde han da han vant Josef 

Kleins Æresløp på Leangen med «halve oppløpet». Gigant Invalley vant fem løp, og 

kvalifiserte seg for Derbyfinalen. Enjoythewinner S.C. har hevdet seg bra i V75, og ble blant 

annet toer i Johan Widdings Minneløp. Windy Ammik ble toer i Axel Jensens Minneløps 

Hoppeavdeling. 

 

Da Vinci B.R. har tilhørt landets beste, men ikke hatt full klaff i de store løpene. Internasjonal 

klasse viste han da han travet 1.13,4/2100a og ble sjette i Ulf Thoresens Minneløp. Han fulgte 

senere opp med å bli nummer fire i EM for 3-åringer på Jägersro. Bolt Action gikk til topps i 

Jærløpet. Global Republic var målfotoslått i Bergens 3-års Festival. Tina Invalley ble firer i 

Hoppekriteriet. 



Buskerud Travforbund  Årsberetning 2014 15 

 
Gylden Balder/Kai Johansen vinner Ahlsells Unionskamp foran Tekno Odin/Øystein 

Tjomsland på Färjestad Travbane 13. september. 

 

12. Årets hest i Buskerud 
Buskerud Travforbund arrangerte Årets Hest Galla lørdag 11. januar 14. Hestegallaen ble 

holdt på Travkroa til en pris av kr. 400,- pr. pers. Dette dekket buffet med varme og kalde 

retter, samt underholdning (levende musikk). Drikkevarer måtte kjøpes separat. Årets 

Buskerudhest for 2013 ble Gylden Balder. 

Årets Hest Galla for 2014, skal arrangeres 7. mars 2015. 

Følgende hester er nominert for 2014: 

 

ÅRETS 3-ÅRING Eier Travlag 

Da Vinci B.R. Stall Mona Lisa v/Henrik Bjørndalen, Asker. .................. Kongsberg 

Global Republic Stall Republic v/Trond Thorseth, Vikersund......................... Modum 

Bolt Action Marit Fjellheim Olsen, Vestfossen. .................................. Øvre Eiker 

 

ÅRETS 4-ÅRING 

Windy Ammik Andreas Kalberg, Skotselv ............................................... Øvre Eiker 

Gigant Invalley Truls Desserud, Prestfoss .................................................... Prestfoss 

Enjoythewinner S.C. Stall Hårdt I Mål v/Jan Svello…………………………    Hallingdal 

 

ÅRETS ELDRE 

Gylden Balder Arnstein Tungvåg & Bent O. Wigdal, Vikersund ................. Modum 

Underpaid Hanover Stall Blått Blod v/Tore Andre Hansen, Drammen....................... Lier 

Shaman Star M. Oddmar Nilsen, Mjøndalen. ............................................. Øvre Eiker 

 

 Følgende statutter gjelder for nominasjon til «Årets Hest»: 

Hest som skal være med i kåringen må være eid minst 50 prosent av medlem/medlemmer 

med gyldig medlemskap i travlag tilknyttet Buskerud Travforbund. Videre må hesten 

være i Buskerudeie ved utgangen av det året kåringen gjelder for. 

Følgende klasser skal kåres: Årets 3-åring – Årets 4-åring – Årets eldre – Årets hoppe – 

Årets kaldblods – Årets varmblods - Årets Buskerudhest. I tillegg kåres Årets trener- 

Årets oppdretter og Årets amatør. 
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ÅRETS HOPPE 

Angelina B.R. Glenn Syvaldsen, Krokstadelva & Espen Edvardsen. ...... Øvre Eiker 

Olympic Image Kristian Thorrud, Drammen & Frode Veistein .................. Drammen 

Ty Li Tom Bjølgerud, Vikersund & Pål Christoffersen .................. Modum 

 

ÅRETS VARMBLODS 

Underpaid Hanover Stall Blått Blod v/Tore Andre Hansen, Drammen....................... Lier 

Shaman Star M. Oddmar Nilsen, Mjøndalen .............................................. Øvre Eiker 

Da Vinci B.R. Stall Mona Lisa v/Henrik Bjørndalen, Asker. .................. Kongsberg 

 

ÅRETS KALDBLODS 

Gylden Balder Arnstein Tungvåg, Snertingdal & Bent Wigdal, Vikersund.. Modum 

Vinning Ferd Kjetil Lobben, Vikersund & Jan Martin Bjerring…...Simoa/Modum 

Vinteld Trygve Bjørge, Røyse ......................................................... Ringerike 

 

 

ÅRETS BUSKERUDHEST 

Ikke kåret ennå 

I tillegg til dette deles det ut priser til tobente aktører i tre klasser, hvor følgende er nominert: 

 

ÅRETS TRENER 

Trond Anderssen 

Jan Martin Bjerring 

Pål Sem 

 

ÅRETS OPPDRETTER 

Kjell R. Olsen 

Terje Hotvedt 

Bent Olav Wigdal 

ÅRETS AMATØR 

Truls Desserud 

Trond Thorseth 

Ernst Petter Knutsen 

… og vinnerne blir kåret 7. mars 2015: 

    

SISTE ÅRS VINNERE AV ÅRETS HEST I BUSKERUD 
År 3-åring 4-åring Eldre Hoppe Varmblods Kaldblods Buskerudh

est 

2014 Ikke avgjort 

ennå 

Ikke avgjort 

ennå 

Ikke avgjort 

ennå 

Ikke avgjort 

ennå 

Ikke avgjort 

ennå 

Ikke avgjort 

ennå 

Ikke avgjort 

ennå 

2013 -Utgår- Underpaid 

Hanover 

Gylden 

Balder 

Sizzling Sizzling Gylden 

Balder 

Gylden 

Balder 

2012 Red Adair 

Superb 

Viking 

Frecel 

Olympic 

Image 

Raisa Viking 

Frecel 

Gylden 

Balder 

Viking 

Frecel 

2011 Viking 

Frecel 

Nume 

Balder 

Gomnes 

Tornado 

Sweet Case - - Viking 

Frecel 

2010 Trinitro Bullchip Sweet Case Sweet Case - - Sweet Case 

2009 Bullchip Sweet Case Tangen 

Scott 

Sweet Case - - Sweet Case 

2008 Sweet Case Qtee Tangen 

Scott 

Sweet Case 

og Vincenza 

- - Tangen 

Scott 

2007 Qtee Tangen 

Scott 

S.J.’s Gold Qtee og 

Vinnelykka 

- - Tangen 

Scott 

2006 Money 

Market 

Millbank Vinning 

Kos 

Stranda 

Torill 

- - Money 

Market 

2005 Nong Lin S.J.’s Gold Vinning 

Kos 

Nong Lin - - Vinning 

Kos 
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13. Innkjørte premier 
 

Liste over Buskerudhester med over kr 100 000 innkjørt. 

 

 

 

HEST EIER INNTJENT 

Gylden Balder Arnstein Tungvåg og Bent O. Wigdal 905 820 

Underpaid Hanover Stall Blått Blod v/Tore Andre Hansen 633 309 

Vinning Ferd Kjetil Lobben & Jan Martin Bjerring 427 319 

Tangen Irene Stall Blå v/Jon Anders Hefte 353 134 

Shaman Star M. Oddmar Nilsen 330 000 

Gandolf Sverre Klemetsdal 282 500 

Vinteld Trygve Bjørge 276 557 

Nume Balder Ernst- Petter Knutsen 265 000 

Rocknroll Fi Stall Carpenter Co v/Johnny Wilhelm Nilsen 257 364 

Høiby Krissa Per Arvesen & Svein Knut Granum 253 000 

Angelina B.R. Glenn Syvaldsen & Espen Edvardsen 218 816 

Olympic Image Kristian Thorrud & Frode Veistein 216 182 

Womanizer Stall Womanizer v/Bjørn Sand 208 433 

Ty Li Tom Bjølgerud & Pål Christoffersen 207 000 

Da Vinci B.R. Stall Mona Lisa v/Henrik Bjørndalen 206 458 

 Real Child Team Leon v/Tom Andersen 178 000 

Ulydia Simon Borgen & Per- Erik Gravdal 177 000 

Reveleer Stall Reveleer v/Ola Ødegaard 172 000 

Enjoythewinner S.C. Stall Hårdt I Mål v/Jan Svello 164 000 

Bolt Action Marit Fjellheim Olsen 157 000 

Windy Ammik Andreas Kalberg 156 500 

Lex Lodney Gjermund Gravdal & Einar Gravdal 156 315 

Jærvsø Ole Jeanett Marie Dagsvold 151 687 

Nume Elden Morten Svenningsen 151 500 

Gigant Invalley Truls Desserud 150 720 

Semper Fi Ola Vindegg 149 000 

Global Republic Stall Republic v/Trond Thorseth 146 056 

Sizzling Stall Sizzling v/Kåre- Ivar Kinnebergbråten 140 000 

Conway Holl Bengt F. Olsen & Marit F. Olsen 138 500 

Pedrus Ole F. Desserud & Kjell Rustand 138 000 

Bullchip Jan Svello 137 917 

Spik Il Truls Desserud 133 750 

Raymond Palema Geir Arne Gundersen 126 092 

Frøyu Ty Mari Foss Frøhaug & Nils- Erik Frøhaug 126 000 

Minnie Madness Aleksander Rishovd 120 000 

Cæsar B.R. Ola Vindegg 111 500 

Hugo Kent Ove Stenberg 111 000 

Ubert Mourot Richard Olsen & Einar Steinseth 110 000 

Restless Cash Trond Thorseth 110 000 

International Lover Stall Bergsund 108 500 

Tina Invalley Truls Desserud 106 803 

Lykke Berit Stall Grønhovd v/Kjell Grønhovd 104 500 

Prins Philip Svein Ødegård 104 000 

Vangus G.T. Nils Martin Sagvolden 103 000 

Deloria Hans Tandberg d.y. 101 000 

Selmas Classic Stall Bergsund 101 000 
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14. Kusker/ryttere 
 

TRENERE/STALLANSATTE 

Trippelen på toppen av lista er den samme for tredje året på rad. Dag-Sveinung Dalen topper 

igjen. Han kunne i 2013 se tilbake på sin suverent beste sesong så langt i karrieren, men 

straffet alle sifrene i 2014. Han forsvarte enkelt sin annenplass på landsstatistikken for de 

stallansatte. Dag Sveinung fortsatte sin suksess i Nord, men langt flere seirer ble tatt på 

østlandsbanene sammenlignet med 2013. På østlandsbanene økte han fra 26 seirer i 2013 til 

43 i 2014. Han ble champion på fire baner, Drammen, Jarlsberg, Klosterskogen og Harstad. 

 

Jan Martin Bjerring har fortsatt sin fremgang som kusk også i 2014. Antall seirer økte med 

tre fra 38 til 41, mens det ble en liten nedgang i innkjørte kroner.  Nesten halvparten av 

seirene kom i Harstad, hvor han med 19 seirer ble toer på trenerstatistikken. 

 

Herman R. Tvedt hadde en nedgang i antall seirer sammenlignet med året før. Karrierens 

største seier kom da han i juni kusket Bergens Folkehest, Ican Youcan, inn til overraskende 

seier i DNTs Auksjonsløp.  På tampen av året flyttet Rolf Tvedt sin filial og filialbestyrer fra 

Myhremoen til DNTs treningsanlegg i Nannestad. 

 

Pål Sem klatret mange plasser, og hadde sin beste sesong siden 2004. Seiersmaskinene Nume 

Elden og Vinteld bidro til det gode resultatet.  

 

Stine Marlen Bendiksen og Jeanett M. Dagsvold har flyttet sin virksomhet til fylket i løpet 

av året. Førstnevnte ble populær Norgesmester for kvinnelige kusker på sin nye hjemmebane i 

september. 

 

   
Dag-Sveinung Dalen Jan Martin Bjerring Herman R. Tvedt 

 

Navn Starter Seire Innkjørt 

Dag-Sveinung Dalen* 644 66 2 340 000 

Jan Martin Bjerring 334 41 1 546 500 

Herman R. Tvedt* 286 22 1 170 000  

Pål Sem 57 11 397 500 

Stine Marlen Bendiksen 108 5 329 300 

John Stillerud 31 5 109 100 

Morten A. Pedersen* 92 4 253 000 

Renate Aarlie 92 4 173 500 

Jeanett Marie Dagsvold 59 3 138 500 
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Ernestas Tijunelis* 30 2 64 000 

Glenn K. Stenberg 14 1 54 000 

Asbjørn Wright 19 1 34 500 

*= stallansatte.  -statistikken er rangert etter antall seire. Omfatter profesjonelle trenere og 

stallansatte med minimum en seier. Statistikken gjelder løp kjørt på norske baner. 

 

AMATØRKUSKER/RYTTERE 

Tynt på denne lista for 2014. Truls Desserud er et unntak 

som holder koken bra. En seier opp sammenlignet med 

2013 på syv færre kjørte løp. Solid seiersprosent på 16,3. 

Ved siden av Truls er det kun tre amatørkusker som har 

sikret seg en seier hver.  

 

En kusk som gjorde det bra i 2013 var Ernst Petter 

Knutsen. Da vant han hele seks løp, men i 2014 står har 

uten seier. Til tross for det opplevde han et absolutt 

høydepunkt i sin kuskekarriere i 2014. Han slo nemlig til 

og ble Norsk mester for amatørkusker i Harstad. Jevnt god 

kusking med to annenplasser, en tredje- og en femteplass 

sørget for at Knutsen kunne ta steget opp på det øverste 

trinnet på seierspallen. Dermed vil EPK stille som tittelforsvarer i NM og Norges representant 

i EM for amatørkusker som i 2015 vil gå på Bjerke.  

 

Tre montéryttere har vunnet løp i 2014; Elisabeth Jensen, Jeanett M. Dagsvold og Stine 

Marlen Bendiksen har tatt to seirer hver. Elisabeth maktet dessverre ikke å følge opp sine 

flotte 2013-tall, og gikk fra 8 til 2 seirer. Hun representerte Norge i Nordisk Mesterskap for 

montéryttere i Finland. 

 

Navn Starter Seire Innkjørt 

Truls Desserud 43 7 217 250 

Elisabeth Jensen* 50 2 144 500 

Jeanett M. Dagsvold* 30 2 80 750 

Stine Marlen Bendiksen* 9 2 57 500 

Philip Scott Sønsteby** 27 1 79 500 

Nils-Erik Frøhaug 2 1 45 000 

Per-Erik Gravdal 2 1 32 000 

Ingeborg Engen** 13 1 17 000 

*=monté.  **=både sulky og monté.  -***=har i tillegg profesjonell kjørelisens – her kun med 

montèresultat. Statistikken er rangert etter antall seire – Statistikken gjelder løp på norske 

baner. 

 

15. Trenere 
INNKJØRT PÅ TRENERSTALLER 

Trond Anderssen (bildet til høyre) har hatt en tyngre sesong 

enn normalt. Mens 2013 var karrierebest i innkjørte penger ble 

2014 en liten nedtur. Dog forsvare stallen sin flotte annenplass 

på landsstatistikken. Yarrah Bokos andre strake seier i Prix 

d’Belgique og tredjeplassen i selveste Prix d’Amerique var 

både årets høydepunkt, og kanskje et karrierehøydepunkt for 

Trond. 
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Jan Martin Bjerring forbedrer 2013-tallene, og klatrer tre plasser på statistikken. En dobling 

av seiersantallet og en økning på innkjørt på snaue halvmillionen er bra.    

 

Pål Sem har hatt nok en fin sesong. Gylden Balder dro lasset i 2012 og 2013, og var med i 

deler av 2014-sesongen. I innkjørte kroner bidro han også bra i 2014, men det er 

seiersstablerne Nume Elden og Vinteld som sørget for en klar forbedring i seiersantallet.  

Karoline Krogh-Hanssens holder fortsatt koken bra, men tok et lite steg tilbake 

sammenlignet med 2013. To seirer mindre og drøye 300.000 kroner mindre innkjørt sendte 

Karoline en plass ned på Buskerudstatistikken. 

Vidar Engebretsen er også stabil. Seiersantallet går ned fra 18 til 14, men i innkjørte penger 

øker han med nøyaktig 150.000 kr. Dermed klatrer han en plass igjen på statistikken.   

Jan-Ivar Johansen har brukt siste halvår til å trappe ned sin virksomhet, og går inn i det nye 

året med nesten tom stall. Som vanlig er seiersprosenten god. Han vant i nesten hver fjerde 

start. Jan-Ivar halverte både antall starter, antall seirer og antall innkjørte kroner. 

Jeanett M. Dagsvold etablerte seg på Drammen Travbane på vårparten, og har gode 

resultater på et lite materiell. På høstparten hadde treneransvaret for Gylden Balder i en 

periode. Det ble kun en start i Jeanetts regi. I Unionskampen på Färjestad ble det seier. 

Renate Aarlie klatrer en plass på statistikken, men holder stabilt samme resultater som året 

før. Hun avsluttet året med en trenerdobbel på årets siste kjøredag på hjemmebane. 

Stine Marlen Bendiksen flyttet sin virksomhet til Røyse i Hole i august. Med få hester på 

sin treningsliste har hun fått en god start sørpå.  

Bjørn Gulbransen flyttet deler av virksomheten til Frankrike i 2013. Han får dermed klart 

dårligere resultater i 2014 enn året før. 

Asbjørn Wright er en av de trofaste trenerne tilknyttet Drammen Travbane. 2014 har vært et 

positivt år for Asbjørn med fire seirer på stallen. 

Trond Søhoel Jensen har trappet ned virksomheten i 2014.  

Glenn K. Stenberg har holdt en lav profil med få starter i 2014. Ved inngangen til det nye 

året er aktiviteten noe økende igjen. 

 

De øvrige trenerne har mindre aktivitet med kun en til to aktive hester hver. 

 

TRENER STARTER 1. 2. 3. INNKJØRT 

Trond Anderssen 596 57 57 52 6 160 701 

Jan-Martin Bjerring 178 25 22 29 1 398 819 

Pål Sem 144 22 20 17 1 304 565 

Karoline Krogh-Hanssen 165 19 21 17 873 293 

Vidar Engebretsen 138 14 18 13 769 000 

Jan-Ivar Johansen 41 10 6 5 553 408 

Jeanett M. Dagsvold 80 4 4 6 445 570 

Renate Aarlie 147 4 8 12 312 074 

Stine Marlen Bendiksen 78 6 8 11 270 059 

Bjørn Gulbransen 45 4 5 4 219 026 

Asbjørn Wright 67 4 4 5 163 809 

Trond Søhoel Jensen 32 2 1 2 64 000 

Glenn K. Stenberg 22 0 5 2 63 842 

Rune Haugen 10 1 2 0 33 000 

Harald Martinsen 2 0 1 0 30 000 

Knut Endre Lie 10 0 1 0 22 000 

Siv Ailin Olsen 10 1 0 0 16 500 

*statistikken gjelder lisensierte trenere som har lov å ha hest i registrert trening for andre, og 

er rangert etter innkjørte kroner 
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16. Oppdrettere 
 

Kjell R. Olsen overtar toppen av statistikken. Han øker med drøy 200.000 kroner innkjørt 

sammenlignet med 2013. I tillegg til Art Vinterfari har også Art Haaken vært en klar 

plussvariant i året som har gått.  Olsen ender opp som nummer 13 på landstatistikken med sitt 

fine resultat. 

Terje Hotvedt øker med over 400.000 innkjørt sammenlignet med 2013, og har et bedre år 

enn på lenge. 

Bent Olav Wigdal går ned drøye 250.000 sammenlignet med året før, og faller samtidig to 

plasser på Buskerudstatistikken. 

Gunvald Åsegard er «klatreren» i 2014. Han øker fra drøye 230.000 i 2013 til snaue 600.000 

i 2014. Dermed klatrer han fra 16.ende til 4.de plass på Buskerudstatistikken. Det er Doktor 

Jaros, hesten som vant begge kaldblodsløpene på Vincennes i vinter, som sørger for det. 

Bjørn Gulbransen beholder sin femteplass fra året før, og er sistemann over halvmillionen 

innkjørt. 

 

Under følger statistikk for oppdrettere i Buskerud med mer enn kr 100 000 innkjørt. 

Statistikken er utarbeidet av opplysninger basert på DNTs hestelister/nettsider. 

Navn Innkjørt 

Kjell R. Olsen 1 166 819 

Terje Hotvedt 1 127 676 

Bent Olav Wigdal 971 920 

Gunvald Åsegard 594 278 

Bjørn Gulbransen 530 000 

Svein Knut Granum 441 643 

Per-Ole Bjerknæs 411 093 

Truls Desserud 386 023 

Berit G. Plassen & Marit J. Bjerring 336 000 

Trygve Bjørge 301 057 

Inger Lise Solheim Engen 290 376 

Hilde Trondsen & Øyvind Trondsen 287 500 

Ole Fr. Desserud & Kjell Rustand 271 750 

Ernst Petter Knutsen 270 000 

Mari Foss Frøhaug & Nils-Erik Frøhaug 247 738 

Bromma Eiendom DA 212 000 

Knut Leer 172 000 

Truls Heslien 170 500 

Berit Anita Graven 168 500 

Marit Fjellheim Olsen 157 000 

Andreas Kalberg 156 500 

Sander Gravdal & Marte Mina Gravdal 156 315 

Anita Sønsteby 141 000 

Stine-M. Gundersen & Gert M. Gundersen 137 500 

Stall Bergsund AS 132 300 

Robert Langeland Sr & Camilla Olaussen 129 000 

Trond Anderssen 121 000 

Vidar Bjerkeland & Anita Sønsteby 120 000 

Stall Justice Millennium  118 500 

Marianne Sæther 113 500 
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Mona Elisabeth Hov & Tove Ingeborg Hov 108 000 

Rune Larsen 107 000 

Iver Spiten  105 500 

Stall Linda G.S. 104 500 

Svein Ødegård 104 000 

Stall Bergsund 101 000 

 

17. Løpsserier 
AMATØRSERIE – PER ARNE ENHOLMS MINNELØP 

Det 2. kvalifiseringsløpet til Per Arne Enholms Minneløp gikk på Drammen Travbane 10. 

juni. Det ble kjørt kvalifiseringsløp på samtlige 11 travbaner, med finale på Bjerke i 

forbindelse med klasseløpshelgen i september.  

Magnus Teien Gundersen vant løpet, men siden han allerede hadde tatt en seier i 

kvalifiseringen, gikk premien til Brede Øigarden Refsdal, som ble nr. 2. Premien, en sum på 

kr. 5000,- er øremerket dekning av opphold- og reisekostnader for vår representant i 

forbindelse med klasseløpshelgen. Brede Øigarden Refsdal representerte Buskerud 

Travforbund i finaleløpet, som ble vunnet av Siv Emilie Løvvold. Hesten til Brede Øigarden 

Refsdal ble dessverre strøket.  

 

Her er vedtak for tilskuddet: 

S 2-4/14 Søknad om støtte fra amatørforeningen 

 Det har kommet en søknad om økonomisk støtte på kr. 5.000,- fra Norsk 

Travamatørforening i forbindelse med kvalifiseringsløp til Per Arne Enholm’s 

Minneløp som har finale til høsten. Summen skal dekke reise og opphold for 

vinneren av kvalifiseringsløp i Drammen den 10.6.14. 

 

Vedtak: 

Buskerud Travforbund stiller seg positiv til å gi støtte, forutsatt at andre 

forbund gjør det samme. 

 
 

18. Lokalkjøringer 
I 2014 ble det til slutt terminfestet 4 lokalkjøringer. Av disse ble kun 3 avholdt. 

 

Deltagelsen på de ulike kjøringene var fordelt slik: 

Dato Arrangør 

2014 2013 

Meldte Startende Startende 

2. mars Kongsberg Travselskap 39 35 34 

5. april Drammen og Opland/ Hurum og Strømm/Lier 86 72 60 

27. april Øvre Eiker/Simoa Travselskap Avlyst Avlyst 43 

28. september Modum/Ringerike og Hole Travselskap 66 59 38 

LØPSBIDRAG 

Det er gitt løpsbidrag til alle lag som avviklet sine kjøringer. Kongsberg Travselskap og 

Modum/Ringerike og Hole Travselskap, som kjørte på sine lokalbaner fikk kr. 15.000,- hver. 

Drammen og Opland/ Hurum og Strømm/Lier Travlag fikk kr. 7.500,- til fordeling. 

Buskerud Travforbund fikk tildelt en sum til fordeling på kr. 37.500,- i 2014. Heldigvis 

vedtok DNT å gå tilbake til gammel ordning, d.v.s. kr. 7.500,- i tilskudd for lokalkjøring 

gjennomført på totalisatorbane, mens kr. 15.000,- i tilskudd for gjennomført kjøring på 

lokalbane. 



Buskerud Travforbund  Årsberetning 2014 23 

19. Hestens dag arrangementer 
 

Ringerike og Hole arrangerte vårsleppet ved felleskjøpet i Hønefoss i mai. Selveste Yarrah 

Boko dukket opp der til stor glede fra publikum. 

                  
 

Hallingdal Tråvlag var også i år aktive medarrangører til hestutstilling på Nesbyen i 

Hallingdal. Hestutstillingen fant sted den 14. og 15. juni og publikum kunne oppleve ulike 

former for hesteshow i tillegg til dømming av hester. 

 

Kongsberg Travselskap skulle arrangere hestens dag 24/8, men måtte avlyse grunnet for få 

påmeldte. 

 

 

20. Buskerudpokalen 
 

Buskerudpokalen ble første gang kjørt i 1968. Pokalen har blitt satt opp i turnus blant lagene.  

 

Forbundsstyret vedtok endringer i proposisjonene gjeldende fra 2007, og justerte disse i 2008. 

De nye proposisjonene er: 

- Løpet er åpent for 4-årige og eldre kaldblodshester. 

- Løpet kjøres over mellomdistanse (2 000-2 499 meter) 

- Det gis følgende tillegg: 20 m ved 10 000, 40 m ved 30 000, 60 m ved 75 000, 80 m ved 

250 000, 100 m ved 500 000, 120 m ved 750 000. 

- Det gis 20 meter godtgjørelse for hopper. 

 

 

SISTE ÅRS VINNERE AV BUSKERUDPOKALEN: 

2014: Modum Travselskap Vinner: Storsjarmøren/Julianne Carlsen 

2013: Kongsberg Travselskap      Vinner: Homme Vesla/Eivind Gravdal 

2012: Modum Travselskap Vinner: Jærvsø Svarten/Ann Kristin Wigdal 

2011: Ingen arrangør 

2010: Kongsberg Travselskap Vinner: Frøen Balder/Håvard Tandberg. 

2009: DOT og Hurum og Strømm Travklubb Vinner: Spang Odin/Asbjørn Wright. 

2008: Ringerike og Hole Travselskap Vinner: Risendals Blesa/Sigurd Helmen. 

2007: Krødsherad og Prestfoss Travselskaper Vinner: Haugs Gutten/Glenn Kr. Stenberg 

2006: Øvre Eiker Travselskap Vinner: Knive Prinsen/Odd Henning Knive 

2005: Simoa Travselskap Vinner: Nøstetor/Annette Stordal 
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21. Ponniutvalg        
 

PONNIGRUPPEN I DRAMMEN 

Ponnigruppa, sammen med Buskerud Travforbund, har i 2014 arrangert 12 ponnitreninger på 

Drammen Travbane, fordelt på 8 treninger i vårsesongen og 4 i høstsesongen. Det har møtt 3- 

5 ekvipasjer på hver trening. 

 

Det er flere ponnikusker i Buskerud som nå har gått videre fra ponnier og videre til hest i 

løpet av perioden. 3 av ponnikuskene har i løpet av høsten solgt sine ponnier og avviklet sine 

ponniaktiviteter. Disse tre fikk lisensen i 2007 og 2008 og har vært aktive siden. Vi tror på at 

miljøet har gitt disse ponnikuskene en positiv opplevelse av hestesporten og de virker 

interessert i å fortsette videre med hest. Et solid nettverk er etablert i ponnigruppa da det er 

mange med og bidrar til trivsel på ponnitreningene - også utover de aktive i form av familie 

og venner. 

 

Ansvarlige for ponnitreningene har vært Trond Erik Haug og Renate Aarlie. 

Ponnitreningen har i 2014 i hovedsak vært praktisk trening og noe teori. Den praktiske biten 

har vært presisjonskjøring, voltetrening, banetrening/ sporskifte og posisjonskjøring. Renate 

Aarlie har gitt kuskene en del treningsteori samt praktisk monté veiledning. På treningene har 

det ikke vært noen rekrutter. Vi har hatt en stabil liten gruppe hvor kuskene har god rutine i 

alderen 15-17år. 

 

Det var 8 ekvipasjer fra Buskerud representert ved årets ponnilandsleir på Klosterskogen. 

 

Deltagere på Ponnilandsleir: 

Thomas Åsheim med Polover og Gumbus 

Magnus Heslien med Smedens Blixten 

Maren Øyo med Ville Vix 

Mari Ann Skålien med Fantastic 

Mari Lie Celius med Jøsta og Nepal 

Lene Corneliussen med Hults Kapito 

Hanna Haug med Isilon Alasse 

Ida Larsen med Limpan 

   

Noen nøkkeltall: 

Thomas Åsheim startet 25 ganger 

Mari Lie Celius startet 27 ganger 

Magnus Heslisen startet 18 ganger 

Ida Larsen startet 11 ganger 

Hanna Haug startet 8 ganger 

Lene Corneliussen 12 ganger 

Maren Øyo startet 15 ganger  

Mari Ann Skålien startet 10 ganger 

  

PONNIGRUPPEN I RINGERIKE OG HOLE 

I 2014 har det vært to aktive ponnikusker i Ringerike og Hole.  

Ida Larsen og ponnien Limpan, har deltatt i alle de «store» løpene for ponni. 

De var også med på ponnilandsleir på Klosterskogen. 

Årets høydepunkt var seier i påskesprinten på klosterskogen Påskeaften. 
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Annet: 

Ponniene fra laget stilte opp på folkehestarrangementet på Drammen Travbane. Der ble de 

benyttet til barneridning for alle som var møtt frem.  

De har også vært i aktivitet ved ponniridning på publikumsplassen under alle V75 kjøringene 

på Drammen Travbane. 

 

 
Thomas Åsheim og Polover 

         
 Magnus Heslien og Smedens Blixten                                  Maren Øyo 
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Mari Ann Skålien og Fantastic 

 

 

   
         Mari Lie Celius og Jøsta                                               Ida Larsen og Limpan 

https://onedrive.live.com/redir.aspx?cid=8c80e894aa27670b&page=play&resid=8C80E894AA27670B!476&parId=8C80E894AA27670B!475&type=1&Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos&authkey=!AHUBi0nuvrjz-MY
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Lene Cornelissen og Hults Kapito 

 

 

 
Hanna Haug og Isilon Alasse 
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22. Regnskap 2014 
 

Konto Tekst Note 

Regnskap 

2014 

Budsjett 

2014 

Regnskap 

2013 

 

 Driftsinntekter      

3510 DNT admbidrag  81 000 106 000 106 000  

3514 DNT reisegenforsamling      

3515 Løpsbidrag  37 500 52 500 38 880  

3516 DNT banebidrag 3 64 750 129 500 129 500  

3520 DNT ponnitrav  20 000 10 000 5 000   

3525 DNT ekstraordinært tilskudd   5 000 5 000  

3540 NM monté  40 000 40 000 40 000  

3550 DNT refusjon kurs «Til start»  40 000 1 500 1 500  

 Sum bidrag fra DNT  283 250 344 500 325 880  

       

3751 Lokalkjøringer   7 000   

3810 Lagskonferanse - egenandel  18 450 12 000 10 760  

3811 DNT GF – egenandel  16 780    

3820 Ponni - andre inntekter   5 000 2 800  

3830 Årets Hest – egenandel  40 300    

3840 NM monté  2 057 5 000 3 480  

3850 Elementærkurs/travskole  4 800 15 000 13 600  

3890 Andre inntekter  6 144 5 000 22 133  

3891 Mva refusjon  29 242 15 000 15 299  

3892 Lotterinntekter  225 942 200 000 218 321  

8040 Renteinntekter  5 460 1 000 572  

 Sum inntekter  632 425 609 500 612 845  

       

 Driftskostnader      

5010 Lønn- og personalkostnader  65 938 41 000 40 250  

6710 Juridisk bistand eiendom 4 76 500    

6720 Juridisk bistand organisasjon 5 53 140    

6810 Kontorkostnader/drift forb.sekr.  56 250 44 000 44 436  

7310 BTs løp - ungdom  5 000 5 000 4 400  

7330 Årets Hest  66 684 65 000 75 196  

7340 NM monté  52 958 50 000       79 328  

7341 NM damer  40 000    

7350 Banebidrag  64 750 129 500 129 500  

7410 Elementærkurs/travskole  18 018 10 000         7 885  

7420 Lagsutvikling 6 66 995 25 000 6 093  

7710 Styremøter/-godtgjørelser  40 239 30 000 27 405  

7711 Styret bilgodtgjørelse  33 920    

7712 Styret – diett  785    

7720 Lagsmøter/-konferanse/årsmøte  77 472 45 000 45 794  

7740 DNT generalforsamling  18 280 6 000   

7750 Løpsbidrag  63 420 52 500 12 960  

7751 Lokalkjøringer   7 000   

7790 Andre kostnader  8 672 45 000 12 522  

8170 Andre finanskostnader  272 1 000 214  

7810 Ponniutvalg  13 962 60 000 22 643  

 Sum kostnader  823 255 616 000 508 626  

 Årets resultat  -190 830 -6 500 104 219  

 

Årets underskudd: 

-dekkes av disposisjonsfond (20600)  -30 000 

 - dekkes av egenkapital (20500)  -160 830 
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BALANSE 
   Konto Tekst 

 

 Regnskap 2014   Regnskap 2013  

 

EIENDELER 

   19* Kasse/bank 

 

                 342 095                    619 423  

15000 Kundefordringer 

 

                   44 554                     10 760  

18000 Aksjer i DT AS 1               1 773 500                 1 773 500  

18010 Aksjer i BT Holding AS 2                    30 000  

 

 
Sum eiendeler 

 

2 190 149 2 403 683 

     

 

GJELD OG EGENKAPITAL 

   24000 Leverandørgjeld 

 

                   18 019                     23 222  

24900 Forskuddsbet. Inntekter 

  

                   17 500  

20500 Egenkapital 1.1. 

 

               2 249 807                 2 145 590  

 

Årets resultat 

 

                -160 830                    104 219  

 

Sum Egenkapital  

 

2 088 977 2 249 807 

     20700 Prosjekt rekruttering 

 

                    83 153                     83 153  

20600 Disposisjonsfond                      30 000                     30 000  

 Disponert 2014  -30 000  

 Disp. fond pr. 31.12  0  

 
Sum gjeld og egenkapital 

 
2 190 149 2 403 683 

          

                NOTER TIL REGNSKAP 

Note 1 DT aksjekapital 

 

              2 000 000                 2 000 000  

 

Antall aksjer  

 

                     8 000                       8 000  

 

Ant. aksjer BT (88,84%)                      7 094                       7 094  

 
Bokført verdi av BTs aksjer 

 

              1 773 500                 1 773 500  

     Note 2 BT Holding AS aksjekapital 

 

                   30 000  

 

 

Antall aksjer  

 

                   30 000  

 

 

Antall  aksjer BTH AS (100%)                                       30                        

 

 
Bokf. verdi av BTs aksjer 

 

                 30 000  

 
 

 

 

    

 

Note 3    Banebidraget ble halvert for 2014 og ble redusert med kr. 64.750,- 

 

Note 4    Juridisk bistand fra Kluge, vedtatt av ledermøte utgjør kr. 76.500,- 

 

Note 5    Juridisk bistand fra Ernst & Young, selskappstruktur utgjør kr. 53.140,- 

 

Note 6    BVT prosjekt, lagsutvikling og økonomisk støtte til lag (5 stk. a kr. 5000) kr. 66.995,- 

 

  

BUSKERUD TRAVFORBUND 

Drammen, 28. januar 2015 

 

 

Evelyn Stillerud Knut Weum Harald Martinsen 

nestleder leder 

 

 

Endre Storhaug Audun Tandberg Birthe Austevoll 

  forbundssekretær 
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23. Revisjonsberetning 
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VEDLEGG 1 
 

Statsautoriserte revisorer 

Ernst & Young AS 

Åslyveien 21, NO-3170 Sem 

Postboks 2427, NO-3104 Tønsberg 

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA 

Tlf: +47 33 35 05 00 

Fax: +47 33 35 05 01 

www.ey.no 

Medlemmer av Den norske revisorforening 

Notat 

Til: Knut Weum og Mattis Asplin 18.09.2014 

Cc: Ref: 

Fra: Elin Backer-Grøndahl og Marianne Rødser Oppdragsansvarlig: Elin 

Backer-Grøndahl 

Omorganisering Drammen Travbane AS 
Vi viser til hyggelig møte på Drammen Travbane 10. september 2014. Tilstede på møtet var Knut 

Weum og Mattis Asplin fra travbanen og undertegnede fra Ernst & Young. 

1 Innledning 
Vi er bedt om å redegjøre kort for skatte- og avgiftsmessige spørsmål i forbindelse med en ønsket 

omorganisering av Drammen Travbane AS. Omorganiseringen tenkes gjennomført ved at det 

etableres en holdingstruktur der et nystiftet holdingsselskap eier et eiendomsselskap og et 

driftsselskap. 

2 Oppsummering 
Omorganisering av virksomheten til Drammen Travbane AS kan gjennomføres ved etablering av et 

Holdingsselskap og overføring av aksjer, enten som realisasjon eller ved fusjon. Videre kan hele 

eller deler av virksomheten overføres mellom datterselskapene, enten ved realisasjon av 

driftsmidler, rettigheter etc eller ved fisjon. Valg av fremgangsmåte vil være avgjørende for hvilke 

vedtak som skal treffes i besluttende organer. 

Skattemessige konsekvenser av omorganiseringen vil være avhengig av valg av fremgangsmåte 

for å etablere ønsket selskapsstruktur. Fusjon og fisjon kan skje skattefritt. Salg av aksjer kan skje 

skattefritt, mens overdragelse av virksomhet, herunder overdragelse av konsesjon, kan medføre 

skattepliktig gevinst. 

Organisering av virksomheten med et holdingsselskap som eier eiendomsselskap og driftsselskap 

vil gi fleksibilitet og mulighet til å gi konsernbidrag, etablere konsernkonto etc. 

Etter vår vurdering vil en omorganisering ikke medføre at selskapene får en dårligere 

merverdiavgiftsmessig posisjon enn etter dagens modell. Det er imidlertid noen forhold som må 

vurderes/avklares nærmere, se mer om dette nedenfor i pkt. 7.2. 
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3 Dagens modell 
Følgende illustrasjon gir en oversikt over hvordan Drammen Travbane er organisert i dag. 

Drammen Travbane AS er hovedsakelig eid av Buskerud Travforbund. Det fremgår av vedtektene 

at selskapet er et ideellt eiendoms- og driftsselskap som skal sikre en langsiktig og sunn utvikling 

av norsk travsport samt å sikre grunnlaget for oppdrett av travhester i Norge, forestå driften av 

Drammen Travbane, arrangere totalisatorkjøringer i henhold til konsesjon gitt av Norsk Rikstoto. 

Selskapet skal arbeide for å utvikle Drammen Travbane AS til beste for travsporten samt arbeide 

aktivt for å fremme både sport og spill på sin bane og i den regionen Norsk Rikstoto har tildelt. 

4 Ønsket modell 
Det er ønskelig å gjennomføre en omorganisering slik at Buskerud Travforbund og travlagene eier 

et holdingsselskap og at dette holdingsselskapet eier et eiendomsselskap og et driftselskap. Det er i 

modellen forutsatt at de private eierne løses ut av Drammen Travbane AS før ønsket 

omorganisering, men tilsvarende omorganisering kan gjennomføres også med flere eiere. Hvis 

ønskelig kan det redegjøres for spesielle konsekvenser for de private eierne. 

Modellen kan illustreres slik: 

18.09.2014 3 
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5 Selskapsrettslige forhold 
Ønsket selskapsstruktur kan etableres på følgende måter: 

5.1 Etablering ved tingsinnskudd 
Buskerud Travforbund og travlagene stifter et Holdingsselskap og benytter aksjene i Drammen 

Travbane AS og aksjene i Drammen Travbane Drift AS som aksjeinnskudd. 

5.2 Etablering ved kontantinnskudd og salg 
Buskerud Travforbund og travlagene stifter et Holdingsselskap med kontantinnskudd og selger 

aksjene i Drammen Travbane AS og aksjene i Drammen Travbane Drift AS til Holdingsselskapet. 

5.3 Etablering ved fusjon 
Eierne av Drammen Travbane AS stifter et Holdingsselskap med kontantinnskudd. 

Holdingsselskapet stifter et Datterselskap. Drammen Travbane AS fusjoneres inn i Datterselskapet 

og aksjonærene i de to selskapene får aksjer i Holdingsselskapet som vederlag. Aksjene i 

Drammen Travbane Drift AS selges til Holdingsselskapet. 

5.4 Konsern 
Aksjeselskapene vil, etter omorganiseringen, inngå i et konsern. Det åpner for større fleksibilitet i 

forhold til å yte lån og stille sikkerhet for hverandre samt delta i konsernkontoordning. 

Buskerud Travforbund og travlagene vil ha direkte bestemmelsesrett i Holdingsselskapet og 

gjennom dette indirekte bestemmelsesrett i Drammen Travbane AS og i Drammen Travbane  

Drift AS. Det er mulig å inngå aksjonæravtaler og lage retningslinjer for valg av styremedlemmer for 

å sikre ønsket "kontroll" over driften av de to datterselskapene. 
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6 Skatt 

6.1 Etablering av ny selskapsstruktur 
Etablering av Holdingsselskapet ved at aksjene i Drammen Travbane AS og Drammen Travbane 

Drift AS benyttes som aksjeinnskudd eller ved at aksjene selges til det nystiftete Holdingsselskapet 

vil i utgangspunktet være skattepliktig realisasjon. Vi har ikke vurdert om Buskerud Travforbund og 

travlagene er skattepliktige for virksomheten de driver. Det legges uansett til grunn at både 

travforbundet og travlagene omfattes at fritaksmetoden slik at en eventuell gevinst ved salg av 

aksjene i alle tilfeller vil være skattefri. 

Omorganisering ved hjelp av fusjon kan gjennomføres skattefritt, dvs med skattemessig kontinuitet, 

forutsatt at den gjennomføres på lovlig måte etter skatterettslige, selskapsrettslige og 

regnskapsrettslige regler. 

6.2 Overdragelse av hele eller deler av virksomheten 
Det er ønskelig at løpsavviklingen overføres til Drammen Travbane Drift AS og at eiendom, ansatte 

og driftsmidler inntil videre fortsatt vil være i Drammen Travbane AS. Driftsselskapet vil da kjøpe 

tjenester og leie en ferdig preparert bane av Drammen Travbane AS. Slik vi oppfatter det vil 

konsesjonen til å drive travvirksomhet være det eneste som i et slikt tilfelle overføres til Drammen 

Travbane Drift AS. 

Overføring av konsesjonen kan enten gjennomføres ved en skattefri fisjon eller ved salg. 

Overdragelse av konsesjonen som salg vil være en skattepliktig transaksjon. Transaksjoner mellom 

nærstående må følge "armlengdeprinsippet" og det vil være nødvendig å verdsette konsesjonen for 

å kunne beregne gevinsten. 

Ved en senere overdragelse av virksomhet knyttet til drift av travsport skal det tilsvarende foretas 

en gevinst- og tapsberegning for det som overføres. Dvs at driftsmidler etc må verdsettes for 

skattemessig formål. 

Alternativt kan den resterende del av virksomheten overføres til Drammen Travbane Drift AS ved en 

skattefri fisjon av Drammen Travbane AS. 

6.3 Skattekonsern 
Holdingsselskapet, Drammen Travbane AS og Drammen Travbane Drift AS vil inngå i et 

skattekonsern. Det vil være mulig å gi konsernbidrag mellom selskapene. 

6.4 Salg av aksjer i datterselskap 
Vederlaget ved salg av aksjene vil tilfalle Holdingsselskapet. En eventuell gevinst ved salg av 

aksjene vil være skattefri på grunn av fritaksmetoden. 
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7 Merverdiavgift 
Drammen Travbane AS er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og er dessuten frivillig registrert for 

utleie av fast eiendom. Selskapet driver såkalt kombinert virksomhet fordi det har både omsetning 

som er avgiftspliktig (salg av varer, utleie til næringsdrivende og travtrenere etc) og omsetning som 

er unntatt fra avgiftsplikt (spillinntekter/totalisatorvirksomhet). 
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Både Buskerud Travforbund og Drammen Travbane AS er med i fellesregistreringen med Norsk 

Rikstoto, DNT og flere andre travbaner. 

7.1 Dagens modell 
Etter dagens modell har Drammen Travbane AS kun fradragsrett for inngående merverdiavgift 

knyttet til kostnader som er direkte til bruk i den avgiftspliktige virksomheten. Selskapet har ingen 

fradragsrett for inngående avgift på felleskostnader på grunn av fellesregistreringen. 

7.2 Ønsket modell 
Vi legger, som tidligere nevnt, til grunn at løpsavviklingen overføres til Drammen Travbane Drift AS 

og at man i første omgang lar eiendommen, ansatte, driftsmidler mv. være igjen i Drammen 

Travbane AS. 

Etter vår vurdering vil en ny modell ikke medføre at selskapene får en dårligere avgiftsmessig 

posisjon enn etter dagens modell. Det er imidlertid noen forhold som må vurderes/avklares 

nærmere: 

Overføring av virksomhet til Drammen Travbane Drift AS 

En overføring av løpsvirksomheten til driftsselskapet må verdsettes, jf. ovenfor. Det må vurderes 

hvorvidt denne transaksjonen er avgiftspliktig eller ikke. Hvis det må beregnes utgående 

merverdiavgift med 25 % av vederlaget, vil dette medføre en merkostnad for driftsselskapet da de 

ikke har fradragsrett for merverdiavgiften. Vi mener imidlertid det vil være gode argumenter for at 

transaksjonen ikke medfører avgiftsplikt. 

Særlig om fellesregistrering 

En endring av selskapsstrukturen vil medføre at det også må foretas inn- og utmeldinger i 

fellesregistreringen. Holdingselskapet og Drammen Travbane Drift AS må i hvert fall inn i 

fellesregistreringen dersom man ønsker å opprettholde fellesregistreringen med Norsk Rikstoto 

m.fl., og det må vurderes om Drammen Travbane AS må ut av fellesregistreringen. Det er Norsk 

Rikstoto som håndterer fellesregistreringen, og man bør avklare hvorvidt ny selskapsstruktur 

innebærer noen konsekvenser for fellesregistreringen. 

Det må videre vurderes hvorvidt en eventuell utmelding av Drammen Travbane AS av 

fellesregistreringen får noen avgiftsmessige konsekvenser. Dette vil være tilfelle dersom Drammen 

Travbane AS har anskaffet driftsmidler med anskaffelseskost over netto kr 200 000 og investeringer 

(påkostninger) på eiendom for over kr 400 000 etter 1. januar 2008 (justeringsreglene). Med mindre 

det er foretatt betydelige investeringer etter 1. januar 2008, vil dette ikke være noe utfordring 

avgiftsmessig. 

Holdingselskap 

Det har ingen vesentlig betydning for merverdiavgiften om det opprettes et holdingselskap. Men det 

vil få betydning i forhold til hvilke selskap som skal meldes inn i fellesregistreringen. Dersom det 

opprettes et holdingselskap må trolig også holdingselskapet inn i fellesregistreringen. 
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VEDLEGG 2 

NOTAT 

Til: Buskerud Travforbund v/ Knut Weum 

Fra: Naja Dannow og Charlotte Nordbakken 

Ansvarlig advokat: Naja Dannow 

Vår ref.: 317245-001\1406760\v3\nada 

Dato: Oslo, 2. juli 2014 

SAKEN GJELDER: FORHOLDET MELLOM DET NORSKE TRAVSELSKAP OG 

BUSKERUD TRAVFORBUND 

 

1 PROBLEMSTILLING OG KONKLUSJON 

Kluge Advokatfirma DA er bedt om å foreta en vurdering av forholdet mellom Det Norske 

Travselskap ("DNT") og Buskerud Travforbund ("BT") særlig i tilknytning til at BT er hovedaksjonær 

i Drammen Travbane AS ("DTAS"). Buskerud Travforbund ønsker en vurdering av i hvor stor 

utstrekning, om noen, DNT kan påvirke Buskerud Travforbunds utøvelse av sin posisjon som 

aksjonær i Drammen Travbane AS, herunder om DNT har krav på hele eller deler av det vederlag BT 

vil motta ved et eventuelt salg av tomter eller aksjer knyttet til Drammen Travbane. 

I punkt 2 nedenfor vil vi gi en kort fremstilling av sakens faktiske side slik vi har forstått den. I punkt 

3 vil vi gi et kort overblikk over foreningsretten som bakgrunnsrett på området, før vi i punkt 4 

redegjør kort for Norsk Rikstotos rolle i forhold til DTAS, BT og DNT. I punkt 5 følger den konkrete 

vurderingen av problemstillingen. Som det vil fremgå i punkt 4 nedenfor er vår vurdering at DNT gis 

en rekke muligheter til å føre overordnet kontroll med BT. Når det gjelder den daglige driften, 

herunder BTs utøvelse av eierrollen i DTAS, er det imidlertid en rekke momenter som taler for at 

DNT ikke har kompetanse (som i denne sammenheng betyr tilnærmet det samme som myndighet) til å 

instruere eller legge direkte føringer på BT. 

 

2 SAKENS FAKTISKE SIDE 

Norsk travsport er organisert gjennom travlag, travforbund og Det Norske Travselskap (DNT). Det er 

kun mulig for enkeltpersoner å være medlem gjennom ett av de 175 travlagene. Travlagene er videre 

medlemmer i 12 regionale travforbund, som igjen er medlemmer i DNT. 

DNT er sentraladministrasjonen, og i generalforsamlingen for DNT har en representant fra hvert av 

travlagene og travforbundene, samt styret iDNT stemmerett. Øvrige personer har møte- og talerett, 

som nærmere fastsatt i Lov for Det Norske Travselskap § 3-2. Travbanene er organisert som egne 

driftsselskap. De enkelte driftsselskapene har ulik eierstruktur, men de aller fleste er etter det vi forstår 

eid av travlag, travforbund, DNT og private i kombinasjon eller som eneeiere. 

Alle inntekter fra totalisatorspill kanaliseres til Norsk Rikstoto ("NR"), og NR fordeler deretter disse 

inntektene tilbake til driftsselskapene som tilskudd. Det overføres ikke penger mellom NR og 

driftsselskapene. Det føres et regnskap mellom partene, hvor inntekter fra driftsselskapet til NR føres 

mot tilskudd fra NR til driftsselskapet. Tilskuddene fordeles etter en nøkkel godkjent av styret i NR. I 

tillegg yter NR tilskudd til DNT, som dekker drift av DNT og overføringer til travforbund og travlag. 

DTAS er driftsselskapet for Drammen travbane. Selskapet eies av BT (88,68%), Drammen og 

Oppland Travselskap (9,76%), private parter (0,9%) og andre travlag (0,64%). Det fremgår av 

vedtektene til DTAS at "Det er ikke selskapets formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. 

Årsoverskuddet tillegges egenkapitalen". På denne bakgrunn tas det ikke ut utbytte fra selskapet. 

Inntekter fra løpsgjennomføringen i selskapet overføres til NR, slik som beskrevet over, og eventuelt 

overskudd fra annet enn drift tillegges egenkapitalen. 

Styret i DTAS og hovedaksjonæren BT planlegger nå en restrukturering av DTAS der driften og 

eiendomsdelen av selskapet skal legges i to separate aksjeselskaper. Tanken er at driftsselskapet skal 

gjennomføre løpene og til dette leie ferdig løpsbane fra eiendomsselskapet. Inntekter driftsselskapet 

som kommer fra totalisatorspill skal kanaliseres til/gjennom NR som tidligere, jf beskrivelsen ovenfor. 

Eiendomsselskapet skal struktureres slik at det kan legges til rette for salg av eiendom/underliggende 

eiendomsselskap og/eller deltagelse i utviklingsprosjekter/selskaper vedrørende eiendom som blir 

liggende i eiendomsselskapet etter omstruktureringen. Eventuelle inntekter fra salg av eiendom eller 

aksjer vil da tilfalle og bli liggende i eiendomsselskapet. Vi oppfatter det slik at BT ikke legger opp til 

at det skal tas ut utbytte fra eiendomsselskapet. 

Problemstillingen for notatet er som nevnt over i hvor stor utstrekning, om noen, DNT kan påvirke 

Buskerud Travforbunds utøvelse av sin posisjon som aksjonær i Drammen Travbane AS. Mer presist 



Buskerud Travforbund  Årsberetning 2014 35 

er problemstillingen hvorvidt DNT har instruksjonsrett eller annen kompetanse (myndighet) til å utøve 

noen form for rådighet over eventuelle midler som ligger i eiendomsselskapet. I ytterste konsekvens er 

spørsmålet om DNT kan identifiseres med BT som eier av aksjene i DTAS. 

 

3 KORT OM BAKGRUNNSRETTEN 

Foreningsrett er et rettsområde som i liten grad er lovregulert. De generelle reglene på området må 

derfor utledes av rettspraksis, analogier fra tilstøtende rettsområder og uskrevne alminnelige 

rettssetninger. Særlig relevante rettsområder å se foreningsretten opp mot er selskapsretten og den 

alminnelige formueretten, og generelle rettssetninger fra disse områdene vil i mange tilfelle tillegges 

stor vekt. Det viktigste momentet for vurderingen av en forening er likevel dens vedtekter og eventuelt 

andre konkrete dokumenter som regulerer foreningens virksomhet. Så fremt foreningen har vedtekter 

vil derfor disse være det helt styrende elementet for hvordan dens indre liv anses å være regulert. I 

tillegg vil det kunne ha betydning hvordan vedtektene har vært etterlevet i praksis. 

 

4 NORSK RIKSTOTO 

NR er en frittstående, næringsdrivende stiftelse, som alene er gitt konsesjon til å arrangere 

totalisatorveddemål i Norge. Konsesjonen er gitt fra 1. januar 2012 til 31. desember 2016 

("Konsesjonen"). 

Det følger av punkt 2 i Konsesjonen at 

"I Konsesjonsperioden skal Norsk Rikstoto ha overordnet driftsansvar og økonomistyring for 

totalisatorspillet. Det innebærer blant annet at Norsk Rikstoto skal ha avtaler med driftsselskapene 

ved de forskjellige baner der det arrangeres totalisatorløp. Avtalene skal regulere både forretningsog 

totalisatorvirksomheten, og sikre at inntektene fra spillet kommer hestesporten, hesteholdet og 

norsk hesteavl til gode". 

I tråd med konsesjonsvilkårene er det 12. desember 2012 inngått en avtale mellom NR og DTAS 

("Avtalen"). Avtalen synes å være basert på en standard, og vi antar derfor at de samme vilkår gjelder 

mellom NR og øvrige driftsselskaper. Generelt sett fremgår det både av Konsesjonen, Avtalen (og 

øvrige avtaler mellom NR og driftsselskaper) og øvrig materiale (blant annet powerpoint-presentasjon 

s 3) at norsk hestesport er organisert slik at det forretningsmessige knyttet til totalisatorspill er ett 

system, og foreningsvirksomheten er ett system. Skillet fremkommer blant annet av Avtalen punkt 2.2: 

"På bakgrunn av dette er driftsselskapet innforstått med at det vil være i strid med forutsetningene 

for denne Avtalen å foreta tilleggsoverføringer til foreningssystemet, for eksempel gjennom 

aksjeutbytte el. på annen måte uten Rikstotos samtykke." 

Vi oppfatter det slik at alle inntekter fra totalisatorspill skal kanaliseres gjennom NR, slik det også er 

beskrevet i punkt 2 ovenfor. BT eller andre enheter innenfor foreningsvirksomheten skal derfor ikke 

tilføres midler direkte fra driftsselskapene. 

Vår vurdering av Konsesjonen, Avtalen og det øvrige materialet er videre at det kun er inntekter fra 

totalisatorspill som skal kanaliseres gjennom NR. Øvrige inntekter i driftsselskapene, for eksempel 

inntekter fra salg av eiendom, omfattes ikke av dette systemet. 

For så vidt gjelder BTAS, vil eventuelle inntekter fra annen virksomhet enn totalisatorspill, i henhold 

til dagens vedtekter bli værende i selskapet, idet det ikke tas ut utbytte. Vi vil ikke i dette notatet 

vurdere hvorvidt det er mulig å ta ut utbytte etter de gjeldende vedtektene eller om det er mulig å 

endre vedtektene. 

 

5 DET RETTSLIGE FORHOLDET MELLOM DNT OG BT 

5.1 Innledning 

DTAS er et aksjeselskap og driften av selskapet er regulert av aksjeloven og selskapets vedtekter. Som 

hovedaksjonær og eier i DTAS vil BT kunne øve innflytelse i selskapet etter disse reglene. DNT har 

ingen direkte rolle i DTAS, og kan derfor heller ikke utøve noen direkte eierrådighet over selskapet. 

Spørsmålet er om DNT har en form for instruksjonsmyndighet eller annen kompetanse til å legge 

føringer for hvordan BT utøver sin eierposisjon i DTAS. En slik instruksjonsmyndighet eller 

rådighetskompetanse kan DNT ha i kraft av foreningens vedtekter eller generelle rettsregler i 

foreningsretten, jf punkt 3. I punkt 5.2 følger en kort gjennomgang av i hvilke situasjoner 

foreningsretten tilsier at det vil kunne være grunnlag for å tillegge et overordnet foreningsorgan 

en slik kompetanse ovenfor et underordnet foreningsorgan. I punkt 5.3 følger en konkret vurdering av 

forholdet mellom DNT og BT, basert på vedtektene, øvrig dokumentasjon og bakgrunnsretten 

generelt. 
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5.2 Generelt om rådighet og instruksjon over underliggende foreninger i foreningsretten (gjelder ikke 

konkret forholdet mellom DNT og BT). I juridisk teori er det fremhevet en del momenter som vil være 

relevante når det skal vurderes hvorvidt en underforening må anses som selvstendig i forhold til en 

hovedforening eller ikke. Det sentrale vurderingstemaet er om underforeningen er organisert slik at 

den kan utøve et visst selvstyre adskilt og uavhengig av hovedforeningen. For at underforeningen skal 

anses som selvstendig må den være frittstående. I en vurdering av om en underforening er frittstående 

og uavhengig av hovedforeningen vil en tolkning av vedtektene og hvordan foreningene forholder seg 

til hverandre i henhold til disse stå helt sentralt. Typiske momenter som tillegges betydning vil være: 

- Hvorvidt beslutninger i hovedforeningens organer får direkte virkning for underforeningen, eventuelt 

om underforeningen har egne styrende organer mens hovedforeningen har en omgjørings- eller 

instruksjonsmyndighet. Det vil kunne ha betydning om omgjøringskompetansen gjelder enkeltsaker og 

på detaljnivå eller om den er mer overordnet. 

- Om hovedforeningen har vetorett og hvilke vedtak av hvilke organer i underforeningen vetoretten i 

så fall gjelder. Har for eksempel hovedforeningen vetorett ovenfor generalforsamlingen i 

underforeningen tyder dette på at underforeningen ikke er selvstendig. 

- Om hovedforeningen kan foreta vedtektsendringer i underforeningen. Dersom underforeningen har 

eget styre, egne vedtekter, egen generalforsamling som høyeste organ osv., vil dette likevel tale for 

at underforeningen er selvstendig. 

- Om foreningene har selvstendig økonomiforvaltning. At hovedforeningen eventuelt har oversikt over 

underforeningens økonomi er ikke det samme som at hovedforeningen forvalter økonomien. 

- Om det inngår personer fra ledelsen i hovedorganisasjonen i ledelsen i underorganisasjonen. 

- Hva som var formålet med opprettelsen av over/underforeningen. 

For vurderingen av de ovennevnte momentene er det sentralt hvordan foreningene forholder seg til de 

ulike momentene i praksis, herunder om hovedforeningen faktisk benytter seg av den kompetansen 

(myndigheten) den eventuelt har, eller om det er snakk om en "sovende" kompetanse. Dersom 

hovedforeningen ikke benytter seg av en eventuell kompetanse, kan det tale for at underforeningen 

likevel er uavhengig. Dersom det er slik at hovedforeningen har vetorett, at hovedforeningens 

beslutninger får direkte virkning i underforeningen, at hovedforeningen kan foreta endringer av 

underforeningens vedtak, styre økonomien og delta i ledelsen i underforeningen er det i juridisk teori 

antatt at underforeningen i utgangspunktet ikke kan anses som selvstendig. Dette vil få den betydning 

at underforeningen ansees bundet av hovedforeningens avgjørelser, også der kompetanse til å styre 

over underforeningen ikke er direkte vedtektsfestet. 

 

5.3 DNTs rådighet og instruksjonsmulighet ovenfor BT basert på vedtekter og organisasjonsstruktur 

I vår vurdering av forholdet mellom DNT og BT har vi tatt utgangspunkt i vedtektene og 

organisasjonsstrukturen og vurdert dette opp mot momentene som er fremhevet i juridisk litteratur 

(referert i punkt 5.2 over). 

Forholdet mellom DNT og travforbundene og travlagene er regulert gjennom Lov for Det Norske 

Travselskap (LDNT) og Normallov for Travforbund (NTF) og Normallov for Travlag (NTL). I tillegg 

har DTAS' vedtekter og Avtalen mellom NR og DTAS bestemmelser som kan si noe om forholdet 

mellom DNT og DTAS. De relevante dokumentene for vurderingen inneholder både bestemmelser 

som trekker i retning av at BT er frittstående og uavhengig i forhold til DNT, og bestemmelser som 

tilsier det motsatte. Ett at hovedargumentene for at BT må anses for å være selvstendig er at det følger 

av NTF § 3(2) at travforbundene er "selveiende". Begrepet "selveiende" tilsier klart i seg selv at BT er 

frittstående og uavhengig av DNT. 

På den annen side fremstår DNT generelt sett som topporganisasjonen for ett samlet forbund (én 

forening). I Avtalen mellom NR og DTAS fremgår det blant annet følgende om 

foreningsvirksomheten i punkt 2.3: "Virksomheten er organisert på en slik måte at sportens 

sentralforbund har det overordnede ansvaret for foreningsvirksomhet, sportslig utvikling og gjennom 

de respektive travforbund/lag er eiere av banene". I det vi oppfatter som en standardavtale for 

driftsselskapene beskrives følgelig DNT som eiere av banene "gjennom" travforbundene/lagene. 

I det følgende vil vi se på andre momenter i vedtektene og annen relevant dokumentasjon. 

 

- Instruksjonskompetanse: Gjennom LDNT er DNT gitt ganske omfattende instruksjons- og 

rådighetskompetanse ovenfor de underliggende organisasjonsleddene. Det følger blant annet av 

LDNT at travforbund er ansett som nettopp et "organisasjonsledd" i DNT, jf. § 1-1 (2). Dette tyder i 

seg selv på at BT ikke er selvstendig, men bare et ledd i en organisasjon der DNT er det øverste 
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organet. I straffebestemmelsen i LDNT står det også i § 11-2 at man kan ilegges straff dersom man 

bryter DNTs lov, reglement og bestemmelser, samt "vedtak eller sikkerhetsforskrifter eller unnlater å 

etterkomme pålegg fra overordnet ledd". Denne bestemmelsen tyder på at overordnet ledd nettopp 

har en kompetanse til å gi pålegg og fatte vedtak som er bindende for underordnet organisasjonsledd. 

 

- Overordnet kontroll: Videre plikter travforbund etter LDNT § 2-2 første ledd å overholde DNTs lov, 

reglement og bestemmelser. At BT er forpliktet til å forholde seg til DNTs lover og regler kan tyde på 

at BT har en liten selvstendig rolle ovenfor DNT. At BT må forholde seg til regler og bestemmelser 

betyr imidlertid ikke at DNT gis direkte styringsmuligheter ovenfor BT, eller at BT plikter å følge 

eventuelle konkrete påbud fra DNT for eksempel i enkeltsaker. BT må videre utlevere regnskap med 

bilag, protokoller, korrespondanse og avtaler mm til DNT dersom DNT ber om det etter LDNT § 2-2 

tredje ledd. Også dette synes å være kontroll på et mer overordnet nivå. DNT kan be om å få sjekke 

BTs regnskaper, men de gis ikke noen mulighet i denne bestemmelsen til å styre regnskapet eller 

utøve noen instruksjonsmyndighet. I tråd med dette følger bestemmelsene i LDNT § 4-3 første ledd 

bokstav e og i der det følger at DNT skal ha kontroll med BTs økonomi og godkjenne endringer i 

lovene til BT. Også dette er mer overordnet kontroll som ikke nødvendigvis gir DNT rett til å gå inn i 

detaljregulering av BTs drift. 

 

- Rådighet over eiendeler ved utmelding/oppløsning: Ved utmelding eller oppløsning tilfaller midler, 

anlegg og utstyr som BT eier DNT eller formål godkjent av DNT dersom eiendelene er støttet av 

offentlige midler, jf. §§ 2-14(2) og § 2-16(1). Det forhold at DNT gis rådighet over og rett til BTs 

eiendeler ved oppløsning eller utmelding (forutsatt at eiendelene er støttet av offentlige midler), 

betyr ikke at DNT har slik rådighet også før slik oppløsning eller utmelding. Tvert imot kan dette 

tolkes slik at DNT ikke har slik rådighet før en eventuell utmelding eller oppløsning har funnet sted. 

 

- Rett til å overta administrasjon: Etter LDNT § 2-12 første og annet ledd gis DNT en rett til å innkalle 

til ekstraordinær generalforsamling og videre overta administrasjonen i BT dersom det foreligger 

"særlige grunner". Denne bestemmelsen tilsier også at den vanlige driften av BT er utenfor DNTs 

kontrollsfære når det må foreligge "særlige grunner" for at DNT skal kunne overta administrasjon, 

innkalle til generalforsamling og så videre. 

 

- Egne organer: Andre bestemmelser i vedtektene gir ganske klart uttrykk for at BT har en viss 

selvstendighet. Dette gjelder blant annet § 2-3 første ledd i LDNT som sier at generalforsamlingen er 

hvert enkelt organisasjonsledds øverste myndighet. At BT har en egen generalforsamling og at denne 

anses som foreningens øverste myndighet er begge momenter som tillegges vekt i retning av at BT er 

selvstendig i egen drift. 

 

- Avtalekompetanse: Et annet punkt i vedtektene som tilsier at BT er selvstendig i sin daglige drift er 

bestemmelsene i LDNT kapittel 9 om avtaler mellom travsporten og næringslivet. Her fremgår det at 

travforbundene både har kompetanse til å inngå egne avtaler etter § 9-2 første ledd og at de også er 

ansvarlig innad i organisasjonsleddet for de avtaler de inngår, jf. § 9-5 første ledd. At avtalene må 

inngås innenfor rammene av DNTs vedtekter gjør ikke at BT fremstår som mindre selvstendig i denne 

sammenheng. 

Utvikling og eierskapsutøvelse over driftsselskap: Det er videre travforbundenes oppgave å utvikle 

driftsselskapet og utøve eierskap over det, jf. LDNT § 5-2(1)b, og også dette må tyde på at BT har stor 

grad av selvstendighet ovenfor DNT når det kommer til driften av selskapet. I denne sammenheng 

påpekes også at i henhold til § 5 i DTAS' vedtekter skal ett av styremedlemmene velges etter 

innstilling fra BT, mens styremedlemmer ikke kan inneha verv i DNT. Denne reguleringen viser at det 

klart skilles mellom BT og DNT. 

 

- Praksis: Vi har ikke inngående kjennskap til hvordan BT og DNT forholder seg til hverandre i 

praksis, eller om bestemmelsene i vedtektene følges eller benyttes. Etter det vi er blitt fortalt skjer det 

ingen innblanding fra DNTs side i den daglige driften i BT, og i så fall styrker dette at BT må anses 

for være uavhengig av DNT.  
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Konklusjon: Basert på ovenstående gjennomgang av de ulike momentene, er vår konklusjon at DNT 

gis en rekke muligheter til å føre overordnet kontroll med BT. Når det gjelder den daglige driften, 

herunder BTs utøvelse av eierrollen i DTAS, er det imidlertid en rekke momenter som taler for at 

DNT ikke kan instruere eller legge direkte føringer på BT. Etter vår vurdering kan DNT ikke 

identifiseres med BT som eier av aksjene i DTAS. 

 

Vi håper notatet vil komme til nytte. Vi står selvsagt til disposisjon dersom det skulle være 

kommentarer eller spørsmål til notatet. 

 

Med vennlig hilsen 

Kluge Advokatfirma DA 

Naja Dannow og Charlotte Nordbakken 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 3 

Innspill til terminliste for 2015 fra regionen BTV etter møtet med Norsk Rikstoto fredag 27. 

september. 

Bakgrunnen og begrunnelsen for forslaget bygger på regionens innspill til terminlistegruppa før 

arbeidet med terminlista startet, høringsuttalelsen fra regionen og siste tilbakemelding fra regionen til 

Norsk Rikstoto 22. september fra Knut Weum på vegne av regionsprosjektet BTV.  

 Hovedbegrunnelsen for forslaget bygger på dette. 

o Regionen har på grunn av «god» beliggenhet og stor heste populasjon (25 % av norske 

travhester i trening) gjennomgående god innmelding og kan arrangere kvalitetsløp 

hele året. 

o Terminlisteforslaget som er sendt ut utnytter ikke heste populasjonen i distriktet og gir 

ikke optimal spillkvalitet og omsetning for totalisatorspill baser på norske 

arrangementer, 

o Utsendte forslag tar ikke hensyn til jevn og kostnadseffektiv produksjon for disse 3 

banene som har etablert et driftsmessig samarbeid basert på bruk av fast ansatte på 

tvers av selskapene og fellestjenester for innmelding, starterklæring og program 

produksjon. 

Forslaget kan oppsummeres slik: 

Fordeling på type arrangement Sum sum

Dram Jarlsb Kloster Dram Jarlsb Kloster

Dager 2015 33 41 32 106 34 43 33 110

V75 3 4 3 10 3 4 3 10

V75-E 0 0 0 0 0 0 0 0

V76 1 0 0 1 1 1 0 2

V65 11 28 17 56 13 27 18 58

V65 Lørdag 2 3 0 5 2 3 0 5

V64 0 1 0 1 0 1 0 1

Lunsjtrav 15 4 6 25 13 6 6 25

Dagens Rett 0 0 0 0 0 0 0 0

Dobbel V5 u/DD 1 1 6 8 2 1 5 8

Enkel V5 u/DD 0 0 0 0 0 0 0 0

Dobbel V5 m/DD 0 0 0 0 0 0 0 0

Enkel V5 m/DD 0 0 0 0 0 0 0 0

Forslag nr 4 BTV forslag 
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 Hoved endringen er følgende 

o Sum dager økt fra 106-110 andelen arrangementer økt fra 21-22 %. 

o Antall V76 dager (tidligere V65 Bjerke onsdager) endret tilbake til nivået i 2014, 2 

stk. 1 drammen og 1 på Jarlsberg.  

o  Antall kveldstrav er økt fra 56-58.  

o Regionen tar en større andel av lunsjtravene i juni og juli, og legger dermed til rette 

for ferieavvikling på Bjerke etter OGP løpene i juni og i fellesferie måneden juli.  

o Lunsjtravene ellers fordeles jevnere på Østlandet (Biri får sin naturlige andel)  

o Produksjonen holdes jevnere i vintermånedene på region nivå og regionens 

hestebestand utnyttes bedre enn i utkast nr. 4. 

 

Kommentar til endringen i de enkelte månedene: 

Januar 

 V65 Biri fredag 23. januar flyttes til Jarlsberg. 

Februar 

 V65 Jarlsberg 6. februar flyttes fra Jarlsberg til Klosterskogen 

 Lunsj 24. februar flyttes fra Drammen til Klosterskogen 

 Drammen kjørefri fra 26. januar til 9. mars. 

Mars 

 Lunsj 17. mars til Biri. 

 V65 19. mars fra Klosterskogen til Drammen. 

 V65 26. mars fra Klosterskogen til Jarlsberg. 

 Klosterskogen kjørefri fra 24. februar til 3. april. 

April 

 Ingen endringer 

Mai 

 V65 3. mai fra Jarlsberg til Klosterskogen. 

Juni 

 Lunsj 16. juni fra Klosterskogen til Biri 

 Lunsj 23. juni fra Bjerke til Jarlsberg. 

Juli 

 V76 fra Biri til Jarlsberg 

 V65 6. juni fra Klosterskogen til Biri (Kongsvinger) 

 Lunsj 9. juli fra Bjerke til Jarlsberg. 

 X2 20. juli fra Klosterskogen til Drammen 

 Klosterskogen kjørefri fra29 juni til 6. august. 

 Drammen kjørefri fra 17. juni til 14. juli. 

August 

 V65 7. august fra Jarlsberg til Klosterskogen 

 Lunsj 18. august fra Drammen til Biri. 

 V65 30. august fra Jarlsberg til Klosterskogen. 

 Jarlsberg kjørefri fra 16. juli til 3. september. 
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September 

 V65 25. september fra Biri til Jarlsberg. 

Oktober 

 Ingen endringer 

November 

 Lunsj 3. november fra Jarlsberg til Drammen. 

Desember 

 V65 18. desember fra Biri til Jarlsberg. 

 V65. søndag 20. desember fra Sørlandet til Klosterskogen. 

 

Grafisk fremstilling av terminlisteforslag versjon 4 
 

januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember

Travdager pr mnd (sum) 39 36 42 41 41 43 43 42 43 46 43 41 500

Travdager i region 9 7 12 9 11 8 9 9 6 11 9 6 106

% dager i region 23,07692 19,44444 28,57143 21,95122 26,82927 18,60465 20,93023 21,42857 13,95349 23,91304 20,930233 14,634146 21,2

Utkast 4 fra terminlistegruppa

Utkast 4 fra terminlistegruppa
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Grafisk fremstilling av terminlisteforslag fra BTV. 
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Til  

Drammen Travbane 

Jarlsberg Travbane 

Klosterskogen Travbane 

 

 

         Oslo 15. oktober 2014 

 

 

 

 

Terminlisten 2015 

Terminlistegruppens består som kjent av representanter fra så vel sporten (DNT/NJ) som 

spillselskapet. Rollefordelingen mellom sporten og spillselskapet er fastsatt i Norsk Rikstotos 

konsesjonsvilkår, hvilket gjør at det i tillegg til en omsetningsoptimalisering også skal tas geografiske 

og sportspolitiske hensyn.  

Vår største stifter, DNT, har over lenger tid signalisert en endring i banestruktur gjennom prosjekt 

«Banedrift». Styret i Norsk Rikstoto ble orientert om forventet tilgjengelig hestepopulasjon og 

tilhørende startfrekvenser i sitt møte 7. juni 2014 sak 18/14 og ga terminliste arbeidet, gjennom 

vedtak, for 2015 følgende føring: 

««Styret ba administrasjonen utarbeide en ramme for terminlisten 2015 i henhold til de føringer som 

ble gitt i sak 38/13 Terminliste 2014 og hensyntatt sportens egne forventninger til utvikling i 

tilgjengelig hestemateriell. Styret anser det antall løpsdager som er planlagt for 2014 som en absolutt 

øvre ramme for løpsproduksjonen for 2015. Videre forventer styret at DNT’s implementering av 

«prosjekt banedrift reflekteres i det endelige og detaljerte terminliste forslag for 2015»     

Terminliste komiteen er gjennom sommeren informert om at det fra sentralforbundet, DNT, ikke vil 

foreligger konkrete signaler eller planer om endringer i banestruktur og dette er således ikke hensyntatt 

i terminliste forslaget. Det terminlistegruppens oppfatning av styrevedtaket at endringer i banestruktur 

for landets travbaner skal være forankret travpolitisk og ikke være en utvikling som skal drives 

gjennom tildelinger av arrangementer i terminlisten.       

Etter terminlistegruppens analyser finnes det således ingen økonomiske gevinster å hente gjennom 

reallokering av løpsdager, all den tid dagens banestruktur skal opprettholdes.  

Terminliste gruppen har i prosessen mottatt og vurdert alle innspill fra banene, senest innspill til 

endringer fra region Buskerud, Vestfold og Telemark.  

Terminlistegruppens anbefaling til føringer for terminlisten 2015 er bl.a. basert på følgende: 

- At banene opprettholder en i så stor grad som mulig regularitet i arrangementsdager 

- Basert på siste års erfaringer er det gjort tilpasninger i enkelte større event’s utbredelse 

- Lokalisering av lunsjarrangement tirsdag og torsdag er hensyntatt ønsker fra de aktive 

- En optimal utnyttelse av hestemateriellets lokalisering 
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Terminlistegruppen har spesielt behandlet siste innspill fra BVT regionen. Det skal dog 

bemerkes at det er mottatt svært ulike signaler fra denne samme region i løpet av prosessen, 

men i den siste behandling har gruppen kun forholdt seg til det skriftlige innspill presentert for 

terminlistegruppen 8. oktober 2014. 

Terminlistegruppen har følgende kommentarer:  

23/1 Endringen vil medføre konkurranse med Sørlandet 25/1 – anbefales ikke 

6/2 Endringen medfører brudd i løpsdagsregularitet – anbefales ikke  

17/3 Endringen medfører lang reisevei fra lunsj til kveldsarrangement – anbefales ikke 

19/3 Endringen medfører lang reisevei fra lunsj til kveldsarrangement – anbefales ikke 

26/3 Endringen medfører brudd i løpsdagsregularitet – anbefales ikke  

3/5 Endringen medfører isolert sett ingen gevinst. Kan medføre nødvendighet av andre 

endringer. 

1/7 Erfaring fra de siste årene tilsier at 4 dager er maks hva vårt publikum «tåler». Jfr. andre 

større arrangement i Norge og Sverige (inkl. Elitlöpet) er dette en klar trend – Anbefales ikke.  

6/7 Klosterskogen er valgt som arena, da denne løpsdagen kan fange opp hester som ikke starter 

Grand Prix travet. Terminlistegruppen ser ingen gevinst i flytting. Se for øvrig kommentar 3/5. 

9/7 og 16/7 Regularitet på Bjerke er tungtveiende. Ferieavvikling på Jarlsberg etter Grand Prix 

travet. 

30/7 Terminlistegruppen ser ingen gevinst i flytting. Se for øvrig kommentar 3/5. 

7/8 Endringen medfører brudd i løpsdagsregularitet for Jarlsberg– anbefales ikke 

18/8 Terminlistegruppen ser ingen gevinst i flytting. Se for øvrig kommentar 3/5. 

21/8 Endringen medfører brudd i løpsdagsregularitet – anbefales ikke  

30/8 Terminlistegruppen ser ingen gevinst i flytting. Se for øvrig kommentar 3/5 og løpsdagene 

7/8 og 21/8. 

25/9 Medfører isolert sett ingen gevinst. Kan medføre andre uønskede endringer (domino-effekt) 

– anbefales ikke. 

3/11 Terminlistegruppen ser ingen gevinst i flytting. Se for øvrig kommentar 3/5. 

18/12 Fasiliteter på Jarlsberg pt. er av en slik karakter at Biri er å foretrekke på denne tiden av 

året – anbefales ikke 

20/12 Fasiliteter på Klosterskogen pt. er av en slik karakter at Biri er å foretrekke på denne 

tiden av året – anbefales ikke.  

 

 

Muligens med et par mindre unntak, er endringsforslagene av en slik karakter at ovennevnte føringer 

ikke tilfredsstilles eller tilfører spillomsetningen noe ekstra.  

Forslaget er således i hovedsak av en sportspolitisk karakter som tilhører sportsorganisasjonene å 

avgjøre. 

 

Dette til orientering. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Norsk Rikstoto  

Terminlistegruppe 

 

 



Dag-Sveinung Dalen og Jag Va Bene i  
Drammen 20.9.2014

Olav Mikkelborg vinner med Shaman Star M  
i Drammen 20.9.2014


