
Buskerud travforbund 31. mai 2022

Status 
Her er en ny status rapport på hva som foregår i Buskerud for tiden. Vi 
planlegger en lokalkjøring / hestens dag med etterfølgende heste fest på 
Myremoen den 20. august. Da trengs engasjement og hjelp til både 
planlegging og gjennomføring fra dere alle sammen. Vi har fått noen 
navn på personer som har sagt seg villige til å sitte i en arbeidsgruppe. 
Har du lyst til å bidra enten i en arbeidsgruppe eller på selve dagen så ta 
kontakt. Vi gleder oss til en flott dag og mange besøkende både to og 
firbeinte.  

Myremoen  

I slutten av april var det en befaring med planutvalget i Øvre Eiker 
kommune, de gav sitt samtykke til dispensasjon fra reguleringsplan. Nå 
har også byggetillatelsen kommet så da er det bare å sette i gang med 
administrasjonsbygget. 

Banen er i meget bra skikk om dagen og det er stor aktivitet og mange 
som benytter fasilitetene til hurtigkjøring. Vi har også fått gjennomført 
to til start samlinger der oppe, og banen fikk skryt av Gunnar Gjerstad. 
Vi skulle gjerne ha hatt litt flere hester på samlingene, men de som 
deltok var veldig fornøyd. 

VIKTIG  

✦Lagledermøte 15. 
juni, Myremoen . 

✦20. august, 
lokalkjøring / hestens 
dag Myremoen.    

✦Har du informasjon 
som du tenker hadde 
vært flott å dele så ta 
kontakt med 
undertegnede på e-
post: 
anita.sonsteby@hotm
ail.com 

INFORMASJON 
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Jarlsberg Arena 

Det nye Arena styret har gjennomført sine første møter og kommet 
godt i gang. Det er også gjennomført generalforsamlinger i de 
underliggende styrene. Arena styre er gjennomgående i alle  disse med 
unntak av Jarlsberg travbane AS. Nytt styre her ble valgt 11.mai. Jeg er 
så heldig at jeg får være en del av dette styret og gleder meg til å se hva 
vi kan få til sammen. 

Som sikkert mange av dere har fått med dere har det vært litt urolig i 
Vestfold. Personlig tror jeg de siste avgangene gjør at laglederne nå 
samler seg om å få på plass de riktige kandidatene som vil skape ro og 
jobbe for fellesskapet. Det er veldig mange kloke og flinke folk rundt i 
lagene så jeg har tro på at de sammen finner noen gode løsninger. Det 
er nødvendig at vi står sammen om dette spennende prosjektet og ikke 
tenker Buskerud mot Vestfold. Samarbeid om et felles mål er nøkkelen 
her.

Vi står foran viktige saker i norsk trav, og det er avgjørende at vi jobber 
sammen om å få så gode rammevilkår som overhode mulig. Da må vi 
slutte med interne stridigheter og heller bruke engasjement og 
kompetanse på en konstruktiv måte.  

Drammen 

Førstegangsbehandling  av reguleringsplan for Drammen travbane er 
gjennomført. Formannskapet i Drammen kommune stemte for 
prosjektet, vi er dermed et stort steg nærmere salg. Nå er saken ute på 
høring, med høringsfrist 1. august.

Også denne måneden har man fått på plass nye leieavtaler på 
Drammen. Høyere leieinntekter gir mer til formålet og det er vi veldig 
fornøyd med.  

DNT 

Generalforsamlingen i DNT ble avholdt 30. april.  På forhånd var det 
knyttet mest spenning til forslaget fra Telemark om utredning av 
muligheter på Bjerke travbane. Saken endte imidlertid med å bli 
trukket, men med et klart mandat til det nye styre om at de ikke var 
bundet til tidligere vedtak om racingbane. Det blir spennende å se hva 
de nye styremedlemmene har for mening i saken. Buskeruds 
medlemmer har gjennom laglederne gitt oss et klart mandat om at vi 
bør gjøre en mulighetsutredning for å kartlegge hva som ligger i de 
ulike mulighetene og velge det vi mener vil gi oss den beste løsningen 
på både kort og lang sikt. 

Anita Sønsteby 

Nytt styre i 
Jarlsberg Travbane 
AS 

Anita Sønsteby, leder 
Malin Sandbæk, nestleder  
Truls G. Pedersen 
Petter Kittelsen 
Karsten Røssland 
Tina Gabrielsen 

   
  

Ponni 

Ponnikuskene trener fortsatt 
på for fullt.  Banen er 
forbeholdt ponnier 
annenhver onsdag mellom 
klokken 18-19. 

Ønsker du mer informasjon 
om ponnitrav, lisenskurs eller 
fellestrening så ta kontakt 
med Mari Ann Skålien på e-
post: 
mariann_sk@hotmail.com 
eller følg med på Facebook 
siden Ponnitrav Myhremoen. 
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