
 
 

 

Buskerud Travforbund Protokoll styremøte 30.8.2018 Side 1 

 

Buskerud Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6– 2018, DEN 30.8.2018 

 

Tid: 30.8.2018 kl. 16.30 – 20.45 

Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane 

 

Tilstede: Endre Storhaug, Harald Martinsen, Mari Ann Skålien, Erling Bottolfs, Pål 

Sem og Elisabeth Bremeyer Carlsen. 

Fra adm: Birthe Austevoll. 

  

 

SAKSLISTE: 

S 1-6/18             Protokoll 4/2018 og 5/2018 

S 2-6/18             Info fra landsrådsmøte 

S 3-6/18             Klage på kjøring med travhest på privat vei 

S 4-6/18             Evaluering NM Monté  

S 5-6/18             Evaluering politikerbesøk 

S 6-6/18             Status fra gruppe for synliggjøring av travsporten 

S 7-6/18             Forberedelser til BVT Høstkonferanse  

S 8-6/18             Til start samlinger og kurs høsten 2018 

S 9-6/18             DNTs ungdomssamling på Starum 4. -7. okt. 

S 10-6/18           Ekstratilskudd Ringerike og Hole 

S 11-6/18           Tilbakemelding fra ØET vedr. brev fra dem av 24.05.18                                   

S 12-6/18           Strategiplan for utvikling av travsporten i Buskerud 2018-2022 

S 13-6/18           Regnskap pr. 30.06.18 

   

Eventuelle saker    

 

 

PROTOKOLL 

S 1-6/18 Protokoll 4/2018 og 5/2018  

 

  Vedtak: 

  Styreprotokoll 4/2018 og 5/2018 godkjennes. 

 

  

 

S 2-6/18 Info fra landsrådsmøte 

Et av de større temaene på landsrådsmøte var at DNT har vedtatt å overføre all 

løpsutskrivning, innmelding og starterklæring til sentral sportsavdeling i Norsk 

Trav AS fra 01.01.2019.  

Forbundsleder informerte om øvrige saker fra landsrådsmøtet og opplyste at 

han og Mattis Asplin fra BTE presenterte status for Buskerudtravet på DNTs 

styremøte i forkant av landsrådet den 23. august.   

 

Vedtak: 

Informasjon fra landsrådsmøte tas opp på neste lagledermøte. 
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S 3-6/18 Klage på kjøring med travhest på privat vei 

Saken har vært oversendt travlagene til de involverte. Det ene travlaget valgte 

å la sakne bero, da medlemmet for tiden ikke kjører med hest i dette området, 

mens det andre travlaget har vært i kontakt med både medlem og grunneier. 

Slike tvister som dette er en sak mellom private personer, og er således heller 

ikke travlagets ansvar da dette gjelder trening av hest på en privat vei. I 

liknende saker løser grunneier det ved å sette opp bom. 

 

Vedtak:  

Endre Storhaug kontakter DOT v/Magnus Billing og drøfter saken, men 

styret ønsker ikke at forbundet skal involvere seg i en privat tvist. 

 

 

S 4-6/18 Evaluering NM Monté  

Det må sies å være et vellykket og spennende arrangement, med jevne og fine 

løp. Montèrytterne møttes som vanlig til felles informasjonsmøte i vekta i 

forkant av løpene. Det ble tilslutt Siv Emilie Løvvold som ble kåret som NM 

vinner, med Kristine Kvasnes på andre- og Helene Kolle på tredjeplass. I 

tillegg til de som fikk pallplassering, mottok samtlige utøvere deltakerpremier 

på seremoniplass etter 6. løp. Bankettmiddag var i år lagt til utestedet «Brask 

og bram» i Drammen, etterfulgt av nattklubb på Z. 

 

Vedtak: 

Styret tok informasjonen til orientering. 

 

S 5-6/18 Evaluering politikerbesøk 

Både fylkes- og stortingspolitikere ble invitert før sommeren til å delta på 

møte under V75 på Drammen Travbane den 11. august. Det var kun 3 

politikere som kom, det var Lise Christoffersen (AP), Morten Wold (FRP) og 

Lavrans Kierulf (medlem av fylkestinget FRP), som deltok. De 3 som kom ble 

godt tatt imot, og de virket fornøyd med opplegget. Følgende personer var 

vertskap for møtet: Knut Weum DNT, Harald Dørum NR, Endre Storhaug BT 

og Trond Erik Haug DTD.  I etterkant kan man si seg fornøyd med denne 

dagen fordi dette møtet resulterte i et møte på stortinget vedrørende 

spillavgiften. 

   

  Vedtak: 

Styret tok informasjonen til orientering. 

 

 

S 6-6/18 Status fra gruppe for synliggjøring av travsporten 

Gruppen ønsker blant annet å lage en stor travdag på Drammen, og vil vite om 

styret mener at gruppen skal gå videre med dette arbeidet eller ei. De arbeider 

videre med tiltak for å få lagene til å engasjere seg i forbindelse med 

andelsspill, og bedre mediedekning i lokalaviser. En annen fanesak er å få 

travet tilbake på TV -skjermen igjen. 
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Vedtak: 

Styret ønsker at gruppen skal jobbe med å få til en 

familiedag/arrangement til lørdag 21. september 2019 på Drammen 

Travbane.  

 

S 7-6/18 Forberedelser til BVT Høstkonferanse  

Styret ønsker å lage en agenda som inneholder informasjon ved 

omorganisering i DNT, info om den nye selskapsstrukturen Norsk Trav AS, og 

revidert avlsplan for kaldblods. Forbundssekretær lager et forslag til agenda.  

Det legges opp til DNTs nye tillitsmannskurs på søndagen, og Elisabeth 

Bremeyer Carlsen kontakter hotellet og sjekker kapasiteten for reservasjon av 

flere rom. Erling Bottolfs sa seg villig til å være dirigent under 

høstkonferansen.  

 

Vedtak: 

Forberedelsene fortsetter som beskrevet. 

 

  

S 8-6/18 Til start samlinger og kurs høsten 2018 

Det skal være til start samlinger mandag 1. og 8. oktober på Drammen 

Travbane. Torsdag 20. september skal det være teoretisk kurs i foring – og 

trening av travhester. Styret ønsket å få inn en ekstra foredragsholder for å 

fornye kurset, og forbundssekretær undersøker dette videre. 

 

  Vedtak: 

  Til start kurs- og samlinger publiseres på web- og facebook sider. 

 

 

S 9-6/18 DNTs ungdomssamling på Starum 4. -7. okt. 

Buskerud Travforbund har anledning til å sende 3 deltakere til samlingen som 

i år er et samarbeid mellom DNT, Øvrevoll Galopp og Norges Rytterforbund. 

Kursavgift på kr. 1500,- + reisekostnader må dekkes selv, men deltakerens 

travlag og BT oppfordres til å bidra økonomisk. Påmeldingsfrist er 10. sep. 

 

  Vedtak: 

Forbundssekretær sender informasjon til lagene med kopi til 

ungdommene.  

 

 

S 10-6/18 Ekstratilskudd Ringerike og Hole 

Styret ønsker først og fremst å sjekke opp aktivitetsnivået på Mælingen, noe 

som er en forutsetning for å få ekstra tilskudd.  

 

Vedtak: 

Forbundsleder sjekker dette. 

 

S 11-6/18 Tilbakemelding fra ØET vedr. brev fra dem av 24.05.18  
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Øvre Eiker Travselskap har sendt brev til BT med invitasjon til oppstart av 

dialog angående Myhremoen Travbane. Styret ønsket at forbund, eiendom og 

daglig leder skulle være representert i møte med styret i ØET. 

 

  Vedtak: 

Gruppe bestående av Endre Storhaug BT, Mattis Asplin BTE, og Hans 

Roar Bakken DTD ble valgt til å møte styret i Øvre Eiker Travselskap i 

forhold til hvilke planer ØET har for Myhremoen Travbane i fremtiden. 

 

                       

S 12-6/18 Strategiplan for utvikling av travsporten i Buskerud 2018-2022 

Modum Travselskap ønsker å etablere en treningssløyfe på ca 3 km. 

Kongsberg Travselskap har tidligere sendt inn sine planer. Flere lag har 

antakeligvis både korte- og langsiktige planer og selv om dialogen med BT 

kan starte tidligere, kan dette være tema for lagenes generalforsamlinger til 

BTs representanter.   

 

Vedtak: 

BT ønsker at lagene presentere sine planer for BT på sine 

generalforsamlinger. 

 

 

S 13-6/18 Regnskap pr. 30.06.18 

  Regnskapet er sendt ut og viser et foreløpig overskudd i forhold til budsjett. 

 

  Vedtak:  

  Styret tok regnskap pr. 30.06.18 til orientering. 

 

 

Eventuelle saker: 

 

Status travskole 

Ønsker mer info på neste styremøte/lagledermøte. 

 

Buskerudpokalen til Modum? 

Forbundssekretær kontakter Modum Travselskap og hører om de vil overta pokalen siden 

Øvre Eiker ikke arrangerer lokalkjøring i år likevel.      

 

Innkallingen til styremøte med agenda på hjemmesiden. 

BT har fått innspill fra lag om å legge ut innkalling med agenda på hjemmesiden, noe som vil 

gjøres heretter.  

 

Info vedrørende fremdrift eiendom Drammen Travbane 

Dette ønskes som et fast punkt på agendaen. 

 

«Gambit rapporten» 

Forbundsleder undersøker om den er tilgjengelig. 
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Amatørstall på Drammen Travbane 

Styret har fått henvendelse på om dette er mulig, henvendelsen oversendes driftsselskapet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frist for merknader til protokollen: 13.09.18/Birthe Austevoll 

Ingen innkomne merknader til protokollen: 13.09.18/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

 

Endre Storhaug Harald Martinsen  Erling Bottolfs 

                         

 

 

 

 

 

                        Mari Ann Skålien                                                               Pål Sem 


