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Status  
Her følger en liten statusrapport fra forbundet og de ulike 
prosessene og prosjektene vi holder på med. 

Drammen 

Dette har vært en spesiell uke og helg. Vi har flyttet vår dyktige 
banemann Leif Arne Kleven og alt utstyret til Myremoen. Et 
kapittel er dermed lukket på Drammen travbane og vi starter et nytt 
på Myremoen.

Drammen travbane står imidlertid ikke tom. Allerede denne uken er 
nye leietagere på plass i stallene og det arbeides med andre 
potensielle avtaler. Takk til eiendomsstyret som jobber godt og 
effektivt for å sikre oss store leieinntekter mens vi venter på 
regulering og salg. 

Myremoen  

Etter mange utsettelser og mye jobb 
nærmer vi oss ferdig på Myremoen.  To og 
firbente er på plass og ser ut til å kose seg 
i nyopppussede staller og flotte nye 
luftegårder. Tusen takk til alle som har 
bidratt i prosjektet, deres innsats har vært 

1

VIKTIG  

✦ 13.-14. november 
Høstkonferanse for 
Buskerud, Vestfold og 
Telemark, Horten. 

✦ Til start samling 21. 
november på 
Myremoen. Gjelder både 
åringer, to åringer og 
eldre.   

✦ 7. desember 
lagledermøte, vi 
kommer tilbake til 
lokasjon.     

✦ Høring på 
strategidokumentet til 
DNT.  

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

INFORMASJON 
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fantastisk. 

Vi avventer siste godkjenning fra kommunene for å få satt opp 
gjesteboksene og etterhvert administrasjonsbygget. Så snart 
alt er i orden ligger gjesteboksene klare til å monteres, vi 
håper dette ikke vil ta alt for lang tid.. Tilreisende gjester kan 
benytte de gamle og nye uteboksene samt vaskeboks i den 
store stallen inntilvidere. Vi gleder oss til å komme over i 
driftsfase. Informasjon om baneforhold på Myremoen vil 
publiseres på Facebook siden til Drammen travbane, vi jobber 
med å få endret navn på denne gruppen eller laget en ny. 

Jarlsberg Arena 

I tråd med vedtaket på ekstraordinær generalforsamling har vi 
begynte dialogen med Vestfold travforbund angående 
Jarlsberg Arena. Vi regner med å få på plass en avtale med de 
grunnleggende elementene før jul. 

Vi tar utgangspunkt i det som har vært presentert på 
lagledermøte, generalforsamling og medlemsmøter. Det betyr 
at vi ønsker å utvikle næringsarealet for å skaffe inntekter til 
formålet, samt prioritere stallområdet og fasilitetene der når 
vi kommer til byggefasen.. Det er enda en bit frem dit, men   
vi vil holde dere orientert.  

Med vennlig hilsen

Anita Sønsteby 

På vegne av Buskerud travforbund 
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Ponni 

Buskerud travforbund gratulerer 
Jenny Elise Mjøberg med bestått 
teoriprøve og godkjent prøveløp 
og dermed godkjent ponnilisens. 

Vi ønsker også å rette en stor takk 
til den flotte gjengen som har 
startet opp med ponnitrening på 
Myremoen. Kjenner dere noen 
som vil være med å trene eller ta 
lisens så er det bare å ta kontakt 
med Mari Ann Skålien på e-post: 
mariann_sk@hotmail.com   
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