
Buskerud travforbund 12. april 2022

Status 
Her følger en liten status og oppdatering på hva som er fokus i 
forbundet og underliggende selskaper for øyeblikket. Det blir også en 
kort info om sentrale spørsmål som Buskerud travforbund har 
meninger om. 

Drammen 

Førstegangsbehandling av reguleringsplan for Drammen 
travbane nærmer seg raskt og med det øker fokuset i 
mediebilde. Det er et stort og spennende prosjekt som mange 
har en mening om. Som kjent er det usikker grunn på deler av 
travbane tomta som i store deler av Drammen for øvrig. Når 
planer for området er laget er sikring av grunnforhold et viktig 
element. Det er ivaretatt i utviklingen av området, som i tillegg 
til boliger og næring får et stort idretts og grønt areal. De 
foreløpige skissene ser veldig flotte ut og det blir spennende å se 
veien videre. 

Det jobbes fortløpende med å få på plass nye leietakere på 
banen, samt å reforhandle eksisterende avtaler. Vårt mål er alltid 
at vi skal sitte igjen med mest mulig penger til formålet. 
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VIKTIG  

✦Til start samling 19. 
april på Myremoen. 
Gjelder to åringer og 
eldre.   

✦Lagledermøte 20. 
april. 

✦30. april 
Generalforsamling 
DNT, Gardermoen          

✦Til start samling 4.mai 
på Myremoen. Denne 
gangen er det 
åringenes tur.   

✦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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Myremoen  

På Myremoen gjør Leif Arne en meget god jobb. Banen er veldig bra 
om dagen og det er stor aktivitet der både fra de som er lokalt 
oppstallet og tilreisende gjester. Vi vil så raskt som mulig kommme i 
gang med det som gjenstår av prosjekter for å gjøre treningsanlegget 
komplett. Følg med på Facebook siden for oppdateringer på 
baneforhold. 

Jarlsberg Arena 

Det har vært en lang prosess med å få på plass et nytt styre i Jarlsberg 
Arena AS. Buskerud har hele tiden ønsket et styre der riktig 
kompetanse for å ivareta formålet i aksjonæravtalen skal være førende 
på valget av kandidater. Det har i etterkant av generalforsamlingene i 
forbundene vært god dialog for å se på aktuelle kandidater som kan 
ivareta denne rollen. Sammen med Vestfold travforbund har vi nå 
innstilt til et nytt styre. Kandidatene velges formelt på en 
ekstraordinær generalforsamling i dag.  Vi er veldig fornøyd med den 
kompetansen og erfaringen vi har greid å få tak i og har store 
forventninger til arbeidet de skal i gang med. Dere kan lese mer om 
kandidatene i pressemeldingen som kom fredag forrige uke. 

DNT 

Generalforsamlingen i DNT skal avholdes 30. april.  I går ble 
forslagshefte og årsberetningen lagt ut på travsport.no. Buskerud skal 
ha lagledermøte neste uke der dette gjennomgås og vi beslutter 
hvordan vi skal votere på de ulike forslagene samt valg. Har dere 
innspill til saker og/eller valg så kontakt leder i ditt travlag så vi får det 
med oss inn i diskusjonene. 

Norsk Trav 

Det har vært høring på fordelingsmodellen til banene. Buskerud var 
ikke egentlig en høringsinstans da den bare var sendt til driftsselskapet 
ved banene. Modellen hadde, slik Buskerud leste den, en rekke 
svakheter. Derfor var det viktig for oss å komme med et høringssvar. 
Vårt svar, sammen med flere, har gjort at det blir jobbet med en ny 
justert modell. Dette er viktig hvis man ønsker lokalt engasjement og 
bærekraftig drift på banene også i fremtiden. Vårt mål med Jarlsberg 
Arena er nettopp å generere midler fra næringsdelen til formålet. 

God påske! 

Med vennlig hilsen                                                                                                
Anita Sønsteby
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Nytt styre i 
Jarlsberg Arena AS 

Jon Kristian Lunke, leder 
Ole-Christian Hallerud 
Trond Thorseth 
Ole Anton Langedrag 

   
  

Ponni 

Ponniaktiviteten er i gang 
på Myremoen. 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. 

http://travsport.no
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