
Referat arbeidsgruppe Buskerudtravets fremtid 

 

Dato: 15.2.2017 

Sted: Drammen Travbane 

 

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

Borgen, Rebekka Stenberg, Terje Larsen og Tron Gravdal. 

Forfall: Sidsel Stordalen og Trond Erik Haug. 

 

Møte nummer fem for gruppen siden oppstart.  
 

1. Leder av gruppa ønsket velkommen, og gjennomgikk foreslått agenda for dagens 

møte. 

 

2. Referater. Enighet om at vi innleder møtene med gjennomgang og godkjenning av 

protokoll fra forrige møte som fast prosedyre. Det ble gjort en gjennomgang av de 

fire referater som er skrevet til nå, og godkjenning av de. De skal nå legges ut på 

forbundets nettside før helga. Ber Birthe om å følge opp dette. Tron Gravdal overtar 

ansvaret for å skrive referater. 

 

3. Alle fortalte litt fra de generalforsamlingene de har stilt på. Opplevd at det har vært 

bra engasjement. Ulikt med oppmøte i de forskjellige lagene. Nyttig å være der 

sammen med representant fra forbundet. Viktig også at man fikk fortalt lagene at 

utvalget jobber med alternativer om Drammen Travbane legges ned. Det er sendt ut 

påminnelse til laglederne om at utvalget ønsker tilbakemeldinger på jobben som skal 

gjøres. Tilbakemeldingsfrist er satt til 1. mars.  

Følgende representere hos de ulike lagene; 

Terje Larsen (Drammen & Opland) 

Simon Borgen (Lier). 

Sidsel Stordalen (Kongsberg). 

Rebekka Stenberg (Hurum & Strømm). 

Elisabeth B. Carlsen (Krødsherad og Øvre Eiker). 

Nils-Erik Frøhaug (Simoa og Ringerike & Hole).  

Kjell Grønhovd (Modum, Prestfoss og Hallingdal) 

 



Terje Larsen kunne fortelle at Drammen og Opland skal ha et eget medlemsmøte på 

saken. 

 

4. Generalforsamling i Buskerud Travforbund skal avholdes torsdag 23. februar. Kjell 

Grønhovd skal på møtet, og er innstilt/forberedt på å si noe om han blir oppfordret 

på det.  

 

5. Slik jobber vi herfra; Får inn innspill fra lagene. Går igjennom de hver for oss. Før vi 

begynner med lokalisering begynner vi med hva vi mener at anlegget skal inneholde. 

Deretter se på hvilke områder vi kan se for oss at anlegget skal ligge. Deretter kan vi 

se på konkrete alternativer. Deretter befaringer. Økonomi ligger senere i prosessen, 

og kanskje ikke direkte vårt ansvar da vi ikke sitter på kunnskap om hva et salg kan 

bringe gi oss av bidrag.  

 

 

6. Neste møte tirsdag 28. mars kl. 18.00. 

 

Tron Gravdal, referent 

 

 

 

 

 


