
 

 Referat arbeidsgruppe Buskerudtravets fremtid  
Dato: 11.1.2017  
Sted: Drammen Travbane  
 
Tilstede: Nils Erik Frøhaug, Kjell Grønhovd, Elisabeth Bremeyer Carlsen, Simon 
Borgen, Terje Larsen, Rebekka Stenberg og Sidsel Stordalen.  
Tron Gravdal var også med for å gi informasjon. 
Forfall: Trond Erik Haug  
 
Møte nummer fire for gruppen siden oppstart.  

 
1. Leder av gruppa ønsket velkommen og gjennomgikk foreslått agenda for dagens møte.  
 
2. Det ble etter tidligere møter observert noen mangler ved tidligere referater. Gruppa tok 
derfor en gjennomgang av hvordan de vil referatene skal presenteres når de legges ut på 
Buskerud Travforbunds hjemmeside. 
 
3. Gjennomgang av hva vi skal informere om på årsmøtene i lokallagene i januar 2017. Det 
var på forhånd laget et forslag til momentliste. Forslaget ble gjennomgått og vedtatt etter 
noen endringer. 

"Huskelista" inneholder følgende hovedmomenter:   

a) Mål og mandat for arbeidsgruppa 

b) Utvalgets medlemmer 

c) Utvalgets målsetting. 

d) Utvalgets arbeidsform og strategi. 

e) Hva har utvalget gjort så langt. 

f) Utfordre lokallagene på følgende: 

1) Hvor skal et eventuelt nytt sentralanlegg for Buskerud ligge? 

2) Hva skal et slikt anlegg inneholde og hvordan skal det utformes? 

 
4. Arbeidsgruppa ønsker tilbakemeldinger fra medlemmer og lokallag om hvor et eventuelt 

nytt sentralanlegg for Buskerud skal ligge og hva anlegget skal inneholde.  

Svar sendes skriftlig til Buskerud Travforbund v/ Birthe Austevoll senest 1.mars 2017.  

 
5. Gjennomgang av hvem som skal representere gruppa på de forskjellige årsmøtene; 
 
Drammen og Opland: Terje Larsen  
Modum Travselskap: Kjell Grønhovd  
Hallingdal Tråvlag: Kjell Grønhovd  
Ringerike og Hole Travselskap: Nils Erik Frøhaug  
Kongsberg Travselskap: Sidsel Stordalen  
Lier Travlag: Simon Borgen  



Hurum og Strømm Travklubb: Rebekka Stenberg  
Simoa Travselskap: Nils Erik Frøhaug  
Krødsherad Travselskap: Elisabeth B. Carlsen  
Prestfoss Travselskap: Kjell Grønhovd  
Øvre Eiker Travselskap: Elisabeth B. Carlsen  
 
6. Utvalgets videre arbeid.  Jobbe videre med de ideer og forslag som kommer inn.   Deretter 
blir det befaringer og etter hvert må utvalget begynne å trekke konklusjoner. 
 
7. Neste møte: 15.2.2017 kl. 18.00 på Drammen Travbane. Tema for dette møte blir: 
«Erfaringer fra årsmøtene i lokallagene.»   
 
Rebekka Stenberg Referent for møtet 


