
Referat arbeidsgruppe Buskerudtravets fremtid 

 

Dato: 28.3.2017 

Sted: Drammen Travbane 

 

Tilstede: Kjell Grønhovd, Nils Erik Frøhaug, Elisabeth Bremeyer Carlsen, Simon 

Borgen, Rebekka Stenberg, Terje Larsen, Trond Erik Haug og Tron Gravdal. 

Forfall: Sidsel Stordalen. 

 

Møte nummer seks for gruppen siden oppstart.  
 

1. Godkjenning av protokoll fra forrige møte.  

 

2. Gjennomgang av innkomne kommentarer fra Travlagene. Tilbakemeldinger fra seks 

lag i denne omgangen. Tilbakemeldinger av ulik art og omfang. 

Noen hovedpunkter fra tilbakemeldingene; 

- Fortsatt tilbakemelding fra flere av lagene er at man primært ønsker å beholde 

Drammen Travbane. 

- Det ytres videre ett sterkt ønske om muligheter for totalisatorkjøring enten som 

helårs- eller sesongbane. 

- Det er viktig at vi får et moderne treningsanlegg med gode fasiliteter som kan 

benyttes hele året. 

- Viktig å ta vare på miljøene. 

- Anlegget må inneholde trenerstaller for profesjonelle trenere. 

- Det bør være ett «kompetansesenter» med utleie til andre hesterelaterte 

virksomheter. 

- Det bør legges til rette for ett flerbrukssenter – samlokalisering med andre 

hestesportsaktiviteter er viktig. 

Travlagene har nå vært invitert til å sende sine innspill til gruppa i to omganger. 

3. Hva skal / må ett nytt sentralanlegg for Buskerud inneholde. Vi setter ned alle 

«ønsker»; 

- Gjennomgående holdning i travlagene om ønske om muligheten for å beholde 

totalisatorbane. Derfor mener gruppa at det er viktig at et nytt sentralanlegg i 

Buskerud har potensiale i seg til å kunne utvikles til en totalisatorbane enten som 

sesongbane eller helårsbane om «behovet» blir stort nok. 

- Det må være flomlys slik at det er mulig å trene også på kvelder i vinterhalvåret. 



- Treningsløyper – rettbane – sandbane. På egen grunn og forbeholdt kun trening 

av hest – inngjerdet område.  

- Viktig at anlegget er et treningsanlegg med permanente staller – utleid til 

profesjonelle trenere. Må være rom for amatørstall / hestehotell. Plass til 

travskole viktig. Her bør det totalt være fire til fem enheter. Beregne ca. 12-16 

bokser i hver enhet. Med muligheter for utvidelse.  

- Må få til økonomi nok i anlegget til at det finnes banemester / vaktmester på 

området. 

- Oppselingsstaller for tilreisende hester. Innendørs hall for påseling – nok til 

trening på vinterstid. 20-30 bokser. Enklere utebokser for oppseling sommerstid – 

aktuelt uansett hvilket nivå aktiviteten skal være på. Bokser som det er i «siste 

sving» i Drammen i dag med doble dører – slik at de kan brukes til overnatting 

(aktuelt også for stevner ved utleie til andre hestegrener). 

- Dommertårn/måltårn eventuelt bygget sammen med kafé/restaurant (slik som 

det er gjort i Bodø). Ett bygg som kan egne seg til å avholde møter og eventuelt 

utleie til private arrangment. 

- Må være nok arealer til parkering – trening.  

- Legge til rette for «kompetansesenter» - hesteutstyrforretning, veterinærklinikk, 

smie/hovslager.  

- Tilgang til vann er viktig.  

- Plass til andre hesterelaterte aktiviteter; Islandshester, presisjonskjøring, 

ridehester, feltritt osv.  

- «Ekstra finansiering» gjennom spillemidler / grasrotmidler (avhengig av andre 

grener /ponni). 

- Vi jobber fortrinnsvis med ett hovedanlegg for fylket – men ønskelig at det settes 

av noe midler til å oppgradering av øvrige eksisterende anlegg.  

 

Vi bør gjøre en henvendelse til kommunene for å høre om noen kan ha områder 

tilgjengelig for vårt formål? 

 

4. Kunnskap fra andre anlegg er viktig. Anlegg som ble nevnt som interessante 

eksempler er Nannestad, Bodø og Vaggeryd i Sverige. Det er ønskelig med en 

«Studietur» til aktuelle anlegg. Vi vurderer mulighetene for studietur til Vaggeryd. 

Vaggeryd ligger i Småland i Sverige cirka 3 mil sør for Jönköping, og ble bygget i 1995 

Det er således ett relativt moderne anlegg. Her avvikles det totalisatorstevner på 

sesongbasis. I 2017 skal det avvikles 12 løpsdager her. Tron har vært i kontakt med 

Vaggeryd, og fått en del informasjon om dem som ble lagt fram i møtet. Vi er 

velkomne på studietur dit. Vi ser på mulighetene for å få til dette i forbindelse med 

en løpsdag i mai. Trond Erik sjekker med styret i BT om mulighetene for å få til dette.  

 

5. Vi ønsker også å ta en befaring på Myremoen i løpet av våren, eventuelt sammen 

med ett møte.  

 



6. Hvilket nivå vil vi ligge på kostnadsmessig. Hva vil et «ønskeanlegg» koste? Hva har vi 

av midler? Sjekke kostnader på Nannestad og Bodø. Sjekke med DNT v/Knut Olav 

Dahl om byggekostnadene på disse anleggene. Sjekke med Jarlsberg om 

byggekostnad på staller i deres utbyggingsplaner. 

 

7. Dato for nytt møte settes etter hvert – må sjekke ut eventuell «studietur».  

 

Tron Gravdal, referent 

 


