
Referat arbeidsgruppe Buskerudtravets fremtid  
 
Dato: 31.10.2016  
Sted: Drammen Travbane  
 
Tilstede: Nils Erik Frøhaug, Elisabeth Bremeyer Carlsen, Simon Borgen, Terje 
Larsen, Sidsel Stordalen, Rebekka Stenberg og Kjell Grønhovd.  
I tillegg møtte Endre Storhaug og Trond Erik Haug fra Buskerud Travforbund og 
Hans R. Bakken fra administrasjonen ved Drammen Travbane. 
 
Dette er gruppas første møte.  
 

Bakgrunn for gruppas arbeid: 

     I september 2016 ba styret i Buskerud Travforbund lokallagene om å komme med navn på 

kandidater til et utvalg som skulle jobbe med Buskerud Travets Framtid. 

Etter at navn forslagene var kommet inn behandlet styret i Buskerud Travforbund saken 

4/10-2016 og fattet følgende vedtak: 

a) Mål for arbeidsgruppe. 

Gruppen skal arbeide ut fra følgende problemstilling: Drammen Travbane avvikles – 

dette innebærer at gruppen må presentere løsninger som ivaretar travsporten og 

våre medlemmer i Buskerudtravet for fremtiden, med realistiske budsjetter og 

fremdriftsplaner. 

 

b)  Mandat / retningslinjer for gruppen. 

Gruppens mandat blir å komme med ett eller flere alternativ for treningsanlegg 

tilrettelagt for travhester i Buskerud. 

 

c)  Innkomne forslag til personer/nedsettelse av gruppe. 

Kjell Grønhovd (Modum), Nils Erik Frøhaug (Ringerike) , Rebekka Stenberg (Hurum og 

Strøm), Simon Borgen (Lier) , Terje Larsen (Drammen), og Sidsel Stordalen 

(Kongsberg). I tillegg ønsker BT å få med en fra administrasjonen, dessuten blir Trond 

Erik Haug sekretær for gruppen. 

 

Referat fra møtet; 

 

1) Endre Storhaug ønsket velkommen. 

 

2) Trond Erik Haug fungerte som møteleder under møte. 

 

3) Presentasjonsrunde. Medlemmene i utvalget hadde en kort presentasjon av seg og 

sin bakgrunn i travsporten. 



 

4) Endre Storhaug informerte om Drammen Travbane, slik styret i Buskerud 

Travforbund ser på situasjonen i dag.   

 

5) Hans R. Bakken redegjorde for eierforhold og eiendomsstruktur på Drammen 

Travbane. 

 

6) Lokallagene hadde tidligere sendt innspill til BT vedr. arbeidet med Buskerud Travets 

Framtid. Det ble bestemt at disse kommentarene skulle sendes ut til medlemmene i 

arbeidsgruppa 

 

7) Det ble ytret ønske om å få utvidet gruppas mandat slik at Buskerud Travets Framtid 

kunne diskuteres på et bredere grunnlag. 

 

8) Neste møte: 14/11-2016 kl.18.00 på Drammen Travbane. 

Tema for neste møte: Gruppas medlemmer skal gjøre seg kjent med dokumentet 

Buskerud Travets Framtid. 

 

Møte ble avsluttet med juletallerken 

     

Kjell Grønhovd, Referent for møtet 


