
 

Vedlagt følger forslag til referat  fra møte 14/8-17. Kommentarer bes sendt Kjell Grønhovd  senest 

27/8. 

Forslag til nytt møte : Onsdag 13. september.                  Hilsen Kjell. 

     

 

 

   BUSKERUD TRAVETS  FRAMTID 

 

     Referat fra møte 140817 kl. 18.00 på Drammen Travbane. 

 

Tilstede: Elisabeth Bremeyer Carlsen , Terje Larsen , Rebekka Stenberg , Sidsel Stordalen , Simon 

Borgen ,Nils Erik Frøhaug  og Kjell Grønhovd. Trond Erik Haug kom på slutten av møte. 

 

1) Kjell Grønhovd ønsket velkommen og ble valgt til møtereferent. 

 

2) Referat fra møte 5/7-17  ble godkjent etter et par kommentarer. Birthe Austevoll skal legge 

referatet ut på Buskerud Travforbund sin hjemmeside. Referatene fra alle tidligere møter og 

befaringer som utvalget har hatt er nå lagt ut på BT sin hjemmeside. 

 

3) Nytt sentralanlegg i Buskerud. Utvalget har vært på befaring på tre aktuelle steder,  

Myremoen , Buskerud Landbruksskole og Helgelandsmoen. Etter litt diskusjon ble utvalget 

enig  om å gå videre med to av alternativene, Myremoen og Helgelandsmoen. I første 

omgang må det avklares med grunneierne om det er ok.at vi utreder de to alternativene 

videre. Deretter tar vi kontakt med Hole kommune vedr. Helgelandsmoen og Ø. Eiker 

kommune vedr. Myremoen  for å avklare hvilke planer kommunene har for de respektive 

områdene. 

Ansvarlig for avklaring vedr. Myremoen er Elisabeth B. Carlsen  og Kjell Grønhovd og for 

Helgelandsmoen Nils Erik Frøhaug og Kjell Grønhovd. 

 

4)  Rapporten fra utvalget skal leveres styret i Buskerud Travforbund 15. oktober. Det ble 

diskutert hvilke  temaer/ momenter som bør tas med i rapporten i tillegg  til spørsmålet om 

nytt sentralanlegg. Følgende momenter ble nevnt : 

- Videreutvikling av eksisterende treningsanlegg i Buskerud. Vi tar kontakt med lokallagene for 

å høre om hva som er ønskelig og hva som kan være mulig å få til når det gjelder 

forbedringer.    

- Utdanning / rekrutering .  Her ble ponnitrav , travskole og ikke minst hestelinja på Buskerud 

Landbruksskole nevnt. 

- Mangel på synlighet i media begynner å bli et problem for travsporten. Hva kan gjøres? 

- Søke kontakt med andre hestemiljøer , bl.a. islandshest og ridesporten.. Kan vi finne noen 

kontaktpunkter som kan være til felles nytte?  

 



5) Trond Erik Haug kom rett fra styremøte i Buskerud Travforbund. Han orienterte om noen  

aktuelle temaer , bl.a. terminforslag  for 2018 og tidsplan for møter vedr. eventuelt salg  av  

Drammen Travbane.  

        6)   Møte avsluttet kl.21.00. 

 

    

 


