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Årsberetning 2021 for 
Drammen og Opland Travselskap 

 
1. OVERSIKT TILLITSVALGTE: Flg personer har sittet i styret for 2021 

Styremedlemmer: 
Leder: Elisabeth Furuholt 01.01.21 – 21.06.21 / Roy Karlsen 22.06.21 – 31.12.21 * 
Nestleder: Rune E. Gustavsen 
Styremedlem: Glenn Kramer Stenberg 
Styremedlem Heidi Andersen 
Styremedlem: Renate Aarlie 
 
Vara: 
Linn Styken 
 
Revisorer: 
Ander Onshun 
Trond Erik Haug 
 
Valgkomite: 
Tore Fyran 
Trond Besseberg 
 
* 21 juli 2021 fikk styret i DOT en mail fra styreleder Elisabeth Furuholt at hun valgte å trekke seg med 
umiddelbar virkning. Det ble da avholdt et styremøte. Det øvrige styret som er beslutningsdyktige med 
hensyn til antall tilgjengelige gjenværende styremedlemmer tok følgende vedtak: Roy Karlsen rykker 
opp fra nestleder til styreleder med umiddelbar virkning. Rune E Gustavsen rykker opp fra styremedlem 
til nestleder med umiddelbar virkning. Heidi Andersen rykker opp til styremedlem med umiddelbar 
virkning. Det ble satt i gang prosess med å gjennomføre formelle endringer i Brønnøysundregisteret. 

 
2. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON 

 Roy har deltatt på generalforsamling DNT 

 Glenn og Roy har deltatt på møte i regi Buskerud og Vestfold Travforbund 

 Roy og Rune har deltatt på generalforsamling Buskerud Travforbund 

 Roy og Rune har deltatt på ekstraordinær generalforsamling Buskerud Travforbund 

 
3. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER 

 Oversikt over lagets medlemmer pr. 2021 

 Kontingenten foreslås å holdes uendret med kr. 200,-. 

. 

Medlemskategori  2021 

Ordinært medlem  70 

Æresmedlemmer  4 

Sum  74 

  
4. MØTER OG SAKER BEHANDLET AV STYRET 

Det er avholdt 5 styremøter, Saker utsendt mail og via telefon. 

Det er ingen som har søkt om støtte. 

 

Jarlsberg Arena 

I løpet av våren 2021 fremkom det informasjon at Buskerud Travforbund og Vestfold 

Travforbund hadde arbeidet frem et prosjekt som heter Jarlsberg Arena. Hele DOT-styret er 

positivt innstilt til prosjektet Jarlsberg Arena AS. Men basert på informasjon som var kommet ut 

på daværende tidspunkt, så ønsket DOT-styret mer informasjon på konkrete punkter i 

avtalerammen. 

Buskerud Travforbund avholdt ordinær generalforsamling 01.06.21, og der foreslo DOT at 
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beslutning om Jarlsberg Arena skulle utsettes til ekstraordinær generalforsamling i Buskerud 

Travforbund i slutten av august 2021. Det var tydelig at svært mange av travlagene i Buskerud 

hadde samme bekymringer. Utsettelsesvedtaket ble fattet 12 mot 6 stemmer. I mellomtiden ble 

travlagene oppfordret til å avholde medlemsmøter hvor Jarlsberg Arena var en sentral sak.  

DOT avholdt sitt medlemsmøte i Drammen 14.06.21. 

Ekstraordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund (BT) fant sted 26.08.21. BT-styret 

hadde arbeidet frem noe mer informasjon. DOT-styret var fortsatt positive til Jarlsberg Arena-

prosjektet. Men vi var av den oppfatning at prosjektet var så stort for travsporten at det burde 

avholdes en ekstraordinær general-forsamling i BT når avtaledetaljene var kjent. Det ville da gi 

medlemmene i BT mulighet til innsyn i avtale- foret såpass stort trav-prosjekt. Målet var å 

godkjenne prosjektet. BT-styret var i mot en slik løsning og ba om godkjennelse til å 

gjennomføre avtaler og prosjektet. DOTs forslag falt med 4 mot 14 stemmer. Øvre Eiker 

Travselskap støttet DOTs forslag. 

 

Drammen Travbane 

Hovedlinjene i eierskapet i BTH er offentlig tilgjengelig ved å gå inn på www.proff.no 

 

Aksjonærer Antall aksjer Prosentvis andel 

Buskerud Travforbund 7 094 88,675 % 

Drammen og Opland Travselskap    782   9,775 % 

Andre travlag + privatpersoner      124 1,550 % 

TOTALT 8 000 100,000 % 

På DOT-styrets direkte spørsmål til BT/BTHs styreleder, så har DOT fått informasjon at DOTs 
eierpost aldri har vært et tema i BT/BTH-styrene. I DOT-styremøte 28.09.21 ble den 
informasjonen formidlet, og det ble vedtatt at Rune E. Gustavsen skulle skrive et utkast til brev 
til BTH/BT. Brevets innhold ble godkjent av DOT-styret, og det ble avsendt til BT/BTH-styrene 
signert av DOTs styreleder Roy Karlsen og DOTs nestleder Rune E. Gustavsen. 

DOT Amatørstall Nordby Gård 

Styret har jobbet med en ide om en mulig amatørstall i regi DOT på Nordby Gård, dette ble 

fremlagt på medlemsmøte på Tollboden Hotell 14.06.21. Etter møtet har ikke styret jobbet aktivt 

videre med dette. 

  
5. LOKALKJØRINGER OG ANDRE ARRANGEMENTER 

 Ingen arrangementer gjennomført i 2021 pga Covid. 

  

. 
6. ANDRE AKTIVITETER 

DNT og Buskerud Travforbund har vært på 3 års befaring av Buskeruds travanlegg registrert i 

DNT. For DOT sin del er det ett, anlegg registrert og dette er rettstrekken på Nordby Gård. 
 

7. SPORTSLIGE RESULTATER/OVERSIKTER 
 
Lagets medlemmer hadde per. 31.12.21 til sammen 13 starthester i beretningsåret registrert 
som eier i DNT. 
Disse fordeler seg på 6 varmblods og 7 kaldblods. 
Hestene har til sammen startet i 166 løp, med 12 seiere og kr: 834.606,- innkjørt. 

 
-og travlaget gratulerer. 

 
8. DRIFT AV ANLEGG 
Rettbanen på Nordby er gruset opp og oppgradert ifølge avtale. Se vedlegg. 

 Det er også kjøpt inn en slodd for daglig vedlikehold. 

 
9. REKRUTTERINGSVIRKSOMHET 
Vi jobber kontinuerlig med rekrutering. 

http://www.proff.no/
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10. KURS/TEMA/MEDLEMSMØTER. 

Det har vært ett medlemsmøte på Tollboden Hotell 14.06.21. Her gikk vi gjennom 

sakene: Jarlsberg Arene, Myrmoen og Ide om amatørstall på Nordby Gård. 

 

 Det har ikke vært avholdt møter utover dette pga Covid. 
 

11. STYRETS VURDERING AV PERIODEN 
Styret har i perioden arbeidet med mange av de samme saker som tidligere år, med 
unntak av noen store. Dette har vært en periode preget av Covid, som har ført til lavere 
aktivitet enn ønskelig. 

 
12. REGNSKAP 

    Vedlagt ligger regnskap, samt utkast til neste års budsjett. 


