
Onsdag 7. juni hadde utvalget befaring på Myremoen Travbane på Hokksund 

Tilstede: Kjell Grønhovd, Elisabeth Bremeyer Carlsen, Sidsel Stordalen, Simon Borgen og Tron 

Gravdal. 

Elisabeth sto for omvisning på anlegget.  

Myremoen har en stallbyggning med til sammen plass til 32 hester fordelt på tre avdelinger. 

Stallbygget er rundt 40 år gammelt. Når vi besøkte anlegget var det kun gått dager siden Vidar 

«Nøkker’n» Engebretsen som hadde ca 30-års fartstid på anlegget hadde flyttet ut av stallen, og 

overlatt sin stall til Martine Sørvik. Martine disponerer 18 bokser. De to øvrige stallene på 

henholdsvis 6 og 8 bokser er utleid til amatører. Cirka 10 amatørtrente hester sto oppstallet på 

anlegget når vi var der. Stallbygget er bygget i mur, og fremsto som i bra stand. Innvendig var alle 

stallene nylig malt opp.  

Rundbanen er cirka 930 meter lang. Dagen før befaringen hadde det blitt påkjørt ny grus, og ett solid 

regnvær hadde gjort banen bløt for dagen. Selve banen fremstår i veldig god stand.  

I tilknytning til banen ligger rakbanen som ender opp på den ene langsiden. Treningsløypa som ble 

bygget for noen år siden fungerte ikke som den skulle ifølge Elisabeth. Deler av løypa er lagt i alt for 

bratt terreng. I tillegg til de nevnte treningsfasilitetene finnes det noe ride/kjøreveier i skogen, og et 

barkspor på indre bane.  

Vanntilførsel til anlegget kan gjøres fra en vannkilde som tidligere ble brukt som reserve 

drikkevannskilde. Denne vannkilden ligger nært til banen. 

Elisabeth informerte om den kontakt som hadde vært med kommunen i forhold til mulighetene for 

utvidelse. Øvre Eiker Kommune eier store deler av eiendommene som grenser til banen. I følge 

Elisabeth har de stilt seg positive til å stille mer grunn til disposisjon ved behov for en utvidelse på 

Myremoen.  

 

 

Mandag 12. juni hadde utvalget befaring på Rosthaug Videregående Skole avdeling Buskerud på 

Åmot. 

Tilstede: Kjell Grønhovd, Nils-Erik Frøhaug, Elisabeth Bremeyer Carlsen, Sidsel Stordalen og Tron 

Gravdal. 

Vi ble møtt av Ole Johny Krokmogen og Renate Henriksen fra skolen.  

Det startet med en befaring på skogsområdet nord for skolen som eventuelt kunne vært det aktuelle 

området som skolen kunne avse til vårt formål. Området «Gransmarka» er et skogsområde på drøye 

200 mål. Området ble flathogget for noen år tilbake. Det er opprettet kontakt med skolens 

rektor/eiendomsavdelingen i Buskerud Fylkeskommune for å avklare om det kan være aktuelt med 

noen utbygging av det aktuelle området. 

Etter befaring fikk vi en grundig gjennomgang av skoledriften med spesielt tyngde på skolens 

hestelinje. Etter at Buskerud Landbruksskole var nedleggingstruet for en del år siden har nå Buskerud 

Fylkeskommune valgt å satse for fullt på skolen. Det er investert store midler i bygninger på skolen. 

Når vi var tilstede var det ett nytt undervisningsbygg som var under bygging.  



Hesteaktiviteten ligger under linje for naturbruk. Vi oppfattet at mye av undervisningen gikk på ren 

basiskunnskap om hestehold. For elever på Vg1 Naturbruk eller Vg2 Hest- og hovslagerlinje er det nå 

i tillegg mulighet til å velge «Topp idrett hest». Pr i dag er dette ett tilbud som er mest aktuelt for 

elever som satser på ridehest. Helt uavhengig av fremtidig plassering av sentralt anlegg for trav i 

Buskerud bør det jobbes videre med ett samarbeide med Rosthaug for å få til ett samarbeide på 

utdanning også for elever som vil satse videre i travsporten. Skolen er positive til ett utvidet 

samarbeid med Buskerud Travforbund/Drammen Travbane.  

Satsningen på skolen er stor, og både stallen og den store ridehallen holder topp standard.  

Avslutningsvis fikk vi en omvisning på den delen av skolen hvor hesteaktiviteten er samlet. 


