
Pressemelding 

Eierne, Travet i Vestfold (Vestfold Travforbund) og Buskerud (Buskerud Holding Eiendom AS) 

innstiller nytt styre i Jarlsberg Arena AS. 

Jarlsberg Arena AS har ansvar for drift og utvikling av egne eiendommer og eiendommer som 

selskapet forvalter gjennom avtaler. All virksomhet har som målsetting å utvikle Jarlsberg Arena til en 

innovativ, moderne, fremtidsrettet og foretrukket arena for hesten, publikum, trenere og amatører.  

Jarlsberg Arena AS har ansvaret for at konsernets virksomhet organiseres, utvikles og drives 

kommersielt effektivt og bærekraftig hvor alle ledd skal bidra til størst mulig overføringer til 

travsporten (formålet).   

Selskapet har et særlig ansvar for å utvikle «Jarlsberg Næringspark» og gjennom aktiv 

eiendomsforvaltning og næringsutvikling sikre gode og stabile inntekter.  

Dette blir det nye styret: 

• Jon Kristian Lunke, styrets leder 

• Trond Thorseth, styremedlem 

• Ole-Christian Hallerud, styremedlem 

• Ole Anton Langedrag, styremedlem 

Jon Kristian Lunke har ingeniør bakgrunn og har jobbet med eiendomsutvikling siden 1981 fra sin tid 

i Norconsult, Avantor, Veidekke Eiendom AS, administrerende direktør i Sjølyst Utvikling og Ticon 

Eiendom. Jon Kristian har lang erfaring fra å lede mindre til større eiendomsutviklingsprosjekter som 

Fornebu i Bærum og Kaldnes Brygge i Tønsberg.   

Trond Thorseth har en bred organisatorisk erfaring fra hestesporten med flere verv i organisasjonen 

siden slutten av 90-tallet blant annet i eiendomsselskapene til Buskerud-travet. Trond er en «self 

made man» som har bygget seg opp og i dag eier 6 Eik butikker på Østlandsområdet ved siden av å 

drive næringsutvikling på flere eiendommer som han eier i Buskerud. 

Ole-Christian Hallerud er økonom og har drevet med eiendom i hele sin yrkes aktive periode. Siden 

1998 har Ole-Christian vært ansatt i Olav Thon Gruppen med ansvar for eiendomsvirksomheten og er 

i dag konstituert administrerende direktør. I tillegg er han styreleder i Norsk Jockeyklubb og har 

bakgrunn som feltrittrytter på landslagsnivå. 

Ole Anton Langedrag har bygg- og anleggsbakgrunn og har siden 1981 eid og drevet virksomheten 

Byggmester Ola A Langdrag AS i Ramnes utenfor Tønsberg. Selskapet har i dag mellom 20-30 ansatte 

som utfører oppdrag for andre samt utvikler og bygger ut egne eiendommer i Vestfold. Ole Anton har 

verdifull kunnskap om lokale forhold. I tillegg har han lang erfaring i styrearbeid for 

eiendomsselskapene i Vestfold. 

Vestfold Travforbund og Buskerud Holding Eiendom mener å ha satt sammen et meget godt team 

der styremedlemmene kompletterer hverandres bakgrunn og erfaring. Vi er sikre på at styre vil 

tilføre selskapet verdifull kompetanse og gjennomføringskraft.  

Ekstra ordinær generalforsamling avholdes med det første.  

For mer informasjon kontakt:  

 Buskerud Holding Eiendom v/ Anita Sønsteby tlf 97154508 eller 

Vestfold Travforbund v/Tom Andersen tlf 91308046 



 

 

      

 

 

 

 

 


