
Til medlemmene i arbeidsgruppa Buskerud Travets Framtid. 

Vedlagt følger forslag til referat fra møte 5/7-2017. Referatet behandles og godkjennes på 

førstkommende møte.  

Hilsen Kjell. 

 

                                          Buskerud Travets Fremtid 

 

                             Referat fra befaring og møte 5/7-2017. 

 

Tilstede  : Simon Borgen , Nils Erik Frøhaug ,Tron Gravdal og Kjell Grønhovd. 

Forfall     : Trond Erik Haug  og Sidsel Stordalen  

Ikke møtt: Elisabeth Bremeyer Carlsen , Terje Larsen og Rebekka Stenberg. 

 

KL. 18.30. Frammøte ved Helgelandsmoen Næringspark. 

 Nils Erik informerte om et nærliggende område som kan være aktuelt til en eventuell 

utbygging av nytt sentralanlegg i Buskerud. Området er på ca. 200 da. og ligger inntil 

eksisterende bebyggelse. Det er et flatt område. Kort vei til vann. Nye E-16 mellom 

Sundvollen og Hønefoss er planlagt forbi Helgelandsmoen.   Her blir det et veikryss med kort 

vei til det aktuelle området.  Inntil området er det i dag treningsløyper for hest som brukes 

jevnlig. Grunneier er i utgangspunktet positiv til en videre dialog. 

 

Kl. 20.00.  Møte hos Nils Erik Frøhaug. 

1) Innkalling og dagsorden for dagens møte ble godkjent. 

2) Kjell Grønhovd ble valgt til møtereferent. 

3) Referat fra møte i arbeidsgruppa 28/3-2017.Tron skal sjekke at innkomne 

kommentarer er tatt inn i referatet. Birthe Austevoll skal deretter legge referatet ut 

på Buskerud Travforbunds hjemmeside. 

4) Referat fra studietur til Sverige 21. og 22. mai 2017 ble godkjent. Referatene legges 

ut på BT sin hjemmeside. 

5) Befaring på Myremoen Travbane 7/6-2017.Tron hadde laget et forslag til referat som 

ble godkjent etter et par merknader. Referatet legges ut på BT sin hjemmeside. 

6) Befaring på Buskerud Landbruksskole 12/6-2017. Tron hadde laget et forslag til 

referat . Han sjekker at formuleringer knyttet til Hestelinja og Toppidrett ridning er 

korrekte før de legges ut på BT sin hjemmeside. 

 

7) Kjell hadde møte med rektor Hovde på Rosthaug/ Buskerud Landbruksskole 26/6 -17. 

To spørsmål ble tatt opp: 

a) Er det mulig å bygge et nytt treningsanlegg i "Granmarka" nord for skolen? Kjell 

informerte Hovde om saken slik den står i dag. Hovde skal ta opp spørsmålet med 

eieren som er Buskerud Fylke , og gi tilbakemelding etter ferien. Hovde var i 



utgangspunktet noe reservert , og hadde en del motforestillinger mot utbygging i 

området. 

b) Hestelinja på skolen og mulighetene for å vri aktiviteten i mere travrelatert 

retning. I dag er mye av hesteaktiviteten på skolen knyttet til ridning. Rektor 

Hovde var positiv til forslaget om mere trav. Det er Buskerud Travforbund som 

må ta initiativ overfor skolen. Renate Henriksen er hestelærer og kontaktperson 

på skolen. 

 

8) Lagleder møte på Drammen Travbane 13/6-2017.  Det var to saker på dagsorden. 

a) Status eiendom. 

b) Info fra gruppen "Buskerudtravets Framtid" 

  

Kjell informerte om det arbeidet som er gjort i arbeidsgruppa fra oppstart 31/10-

2016 og fram til dagens møte 13/6-2017.Informasjonen ble positivt mottatt av de 

som var tilstede på møte. 

 

Hans Roar Bakken redgjorde for eiendom saken med bl.a. forslag til framdriftsplan. 

Det var ingen fra styret i Eiendomsselskapet til stede på møte. 

 

  9)      Veien videre. 

a) Rapporten fra vårt utvalg skal være levert til styret i BT senest 15/10-2017. 

b) Arbeidsgruppa disponerer totalt kr. 20 000,- til sitt arbeid i 2017. Så langt er det 

brukt ca. kr. 7 000,-. Dette inkluderer utgifter til studietur til Sverige. 

c) Mål og mandat for vårt arbeid er blitt justert i henhold til styrevedtak i BT 3/7-

2017. Det har nå følgende ordlyd: 

Mål: Drammen Travbane avvikles- dette innebærer at gruppen må presentere 

løsninger som ivaretar travsporten og våre medlemmer i Buskerudtravet for 

fremtiden. 

Mandat for arbeidsgruppe "Buskerudtravets framtid" blir:  " Å komme med et 

eller flere alternativer for treningsanlegg for hest i Buskerud , hvor det også kan 

være muligheter for avvikling av totalisatorkjøringer" 

 

I rapporten vi skal skrive må vi skille mellom mål og mandat. Målet for arbeidet 

vårt kan defineres som altomfattende, og bør inneholde flere momenter som 

påvirker framtiden for Buskerudtravet , bl.a. utdanning/rekruttering.  

Mandatet som gruppa har fått er derimot konkret.   

                         

10)     Tron har mottatt oversikt over kostnader til bane i Bodø og staller på Jarlsberg.     

           Denne informasjonen sendes til Kjell. 

11)     Kjell har ansvaret for sekretærfunksjonen i gruppa framover. Det innebærer også   

           skriving av sluttrapport. Til utforming av rapporten regner vi med hjelp av    



           sekretariatet på Drammen Travbane v/ Hans Roar. 

12)    Kjell har ansvaret for nødvendig framdrift i gruppas arbeid i tiden som kommer. 

13)    Neste møte. Dette er foreløpig ikke bestemt. 

 

14)   Tron Gravdal begynner nå på en ny arbeidsplass. Vi ønsker lykke til, og takker   

          samtidig for positivt samarbeid og konstruktive innspill i tiden han har vært med i  

          utvalget. 

        

                        Møte avsluttet kl. 22.00 

      


