
 

 Referat arbeidsgruppe Buskerudtravets fremtid  
 
Dato: 7.12.2016  
Sted: Drammen Travbane  
 
Tilstede: Nils Erik Frøhaug, Kjell Grønhovd, Elisabeth Bremeyer Carlsen, Simon 
Borgen, Terje Larsen.  
Tron Gravdal og Trond Erik Haug var også med for å gi informasjon og skrive 
referat.  
Forfall: Sidsel Stordalen og Rebekka Stenberg  
 
Møte nummer tre for gruppen siden oppstart.  

 
1. Leder av gruppa ønsket velkommen og gjennomgikk foreslått agenda for dagens møte.  
 
2. Det ble etterlyst møtereferat fra foregående møter og referent beklaget og forklarte 
hvorfor. Det ble drøftet hvorvidt referat skal ligge åpent og legges ut på nett. Det ble enighet 
om at referent sender ut referater og at det gis en ukes frist for tilbakemeldinger. Referatet 
sluttbehandles og vedtas på neste møte før det legges ut på Buskerud Travforbunds 
hjemmeside.  
 
3. Undertegnede(BT) og Tron Gravdal (DT) informerte gruppa om tilbakemeldinger fra BT 
styret fra gruppas arbeider hittil. Det ble gitt klare føringer på at gruppa må holde seg til 
problemstillingen; ”Hvis lysene slukkes på Drammen Travbane” og ikke arbeide med om den 
skal selges eller ikke. Gruppa skal derimot arbeide med konkreter og referanser til rapport 
fra administrasjonen; ”Buskerudtravets fremtid”.  
 
4. Det ble diskutert representasjon fra gruppa i årsmøtene i travlagene og det ble enighet 
om at representanter i gruppa forteller om gruppas arbeid og status på årsmøtene i de 
lagene de er foreslått fra. Vi skal også delta på årsmøtene i de lokallagene som ikke er 
representert i arbeidsgruppa.   
 
5. Gruppa ønsker mandatet endret til f.eks ”Gruppa skal arbeide med å finne alternativer 
dersom Drammen Travbane blir solgt”. Dette vil gi et mer åpent mandat og undertegnede 
(BT) tar det med tilbake til styrebehandling i BT.  
 
6. Tron Gravdal (DT) leste opp tilbakemeldinger om rettelser til rapporten ”Buskerudtravets 
Fremtid” med tanke på lokale anlegg, fasiliteter og aktivitet. Hadde også med tilbakemelding 
på spørsmål fra forrige møte angående reel kostnad ved drift av Drammen Travbane. 
Tidligere beregninger viser at nettokostnaden ved drift av Drammen Travbane ligger på cirka 
6,7 millioner pr. år. 
 



7. Det ble drøftet viktigheten av ”goodwill” ved imøtekommenhet til andre aktiviteter 
utenfor travet på lokale anlegg for rekruttering (ref. forrige møte). Vi trenger nye hesteeiere 
for at aktiviteten skal kunne holdes oppe.  
 
8. Tron Gravdal (DT) informerte om status i forbindelse med travskole-prosjektet til DNT og 

det ble tatt opp om dette skal vurderes inn videre i prosessen vår. Se på muligheten ved 

utvidelse av eksisterende anlegg. Tron tok opp tema: Hvem er fremtidens hesteeier? Andre 

hestemiljøer er positive til samhandling og vi har noen erfaringer på dette ved noen anlegg. 

(blant annet Øvre Eiker og Kongsberg) Det ble gitt statusoppdatering fra eiendomsselskapet 

der status er uendret.  

9. Det ble drøftet at vi senere i prosessen må kostnadsberegne eventuelle anlegg, og reise ut 

på befaringer. 

 
10. Neste møte: 11.1.2017 – da vil tema for møte være; «Hva skal vi informere om på 
årsmøtene i de lokale travlagene.» 
 
Tilbakemelding til BT: Være forberedt på spørsmål om status i eiendomssituasjonen og 
konkretisering av prosessen.  
 
Trond Erik Haug Styremedlem Buskerud Travforbund 


