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Sak nr: Tekst Ansvar 

1 Blaker Travselskap. 

 Vi ble vist rundt på Bruvollen og fikk fortalt litt om historien 
rundt anlegget. Området var tiltenkt som flyplass, men det ble 
ikke noe av og noen ildsjeler fikk bygd travbane, som ble åpnet i 
1951. Det har hele tiden vært et nært samarbeid med 
Idrettslaget, som har hatt fotballbane på indre bane siden 1953. 
Samfunnshuset i kommunen er også bygd på tomten. 

 

 Det er en trenerstall på anlegget og store arealer som hestene 
kan være ute på hele døgnet. Tidligere har Martin Hoel og 
Brede Killingmo leid stallen. I dag er den leid ut til Erik 
Killingmo. 
 

 Travselskapet har i pr dag 114 medlemmer og 206 registrerte 
travhester, hvorav 51 hester har vært til start i 2013 og 2014. 
 

 Det er flere store travtrenere i kommunen. 
 

 Inntektene i laget kommer fra lokalkjøring og leieinntekter på 
stallen. Noen inntekter har de også på bingo og utleie av 
anlegget til Akershus Fjordhestlag, som har stevne en gang i 
året. 
 

 Det meste av utgiftene går til preparering av banen, samt 
vedlikehold av anlegget.  

 

 
 

 
 

 
 



2 Lokalkjøring. 

 Det avvikles lokalkjøring en gang i året, som gir gode inntekter 
til travselskapet.  

 

3 Bakgrunnen for møte. 
 Svein Morten Buer informerte om bakgrunnen for at forbundet 

ønsket å ha møte med travselskapet. Det er ønskelig å besøke 
de lagene som har fasiliteter/ bane, og snakke sammen om 
travet, og dra nytte av hverandres innspill i den sammenheng.  

 For OAT er det viktig å styrke satsingen i travlagene og arbeide 
på tvers av lagene. På den forestående Høstkonferansen vil 
dette tema bli belyst. 

 
 

4 Diverse. 
 På spørsmål om hvilke utfordringer Blaker har, ble det svart at 

det fungerer greit, men at man også her sliter med rekruttering 
til travet. De som har holdt på med ponnier har vokst opp og 
det kommer ingen nye. Vanskelig å få ungdom interessert i trav. 
Det jobbes med akkurat denne problematikken, bl.a. å 
arrangere kurs for ungdom i ridning, kjøring og stell av hest.  

 Styret synes det var veldig positivt med fotballbane på indre 
bane. Forholdet mellom idrettslaget og travselskapet har stort 
sett fungert bra og vi har glede av hverandre blant annet ved 
bruk av felles utstyr under arrangementene. Det har vært 
diskutert å flytte fotballbanen. Da kunne det eventuelt vært 
aktuelt med ridebane på indre bane. Det er ikke fattet noen 
vedtak om videre framdrift i denne diskusjonen. 

 At man har fått innført ungdomsrepresentasjon i de styrende 
organer, er veldig positivt. Man kunne nedsatt en gruppe i 
forbundet, hvor en travtrener også deltar. Satsing på tvers av 
lagene er også meget viktig. 

 Hva om DNT kunne sponse et par ponnier på trenerstallene, 
som travlagene eventuelt kan samarbeide om? 

 Det ble foreslått å sende konkrete forslag til DNT angående 
rekruttering. 

 Det fremkom bekymring med tanke på at treningsvirksomheten 
på Bjerke er vedtatt nedlagt. Grunnlaget for Oslo Travklubb blir 
borte om man ikke har tilbud på stallplass for medlemmene. 
Det burde heller vært satset på travskole/ ponniskole med 
tanke på rekruttering, samt tilbud til medlemmene i Oslo 
Travklubb. 

 DNT har startet med positive prosjekter som «Til start», 
hesteeiere.no og Folkehesten. 

 Travlagene må satse mer på sosiale aktiviteter og temakvelder 
hvor ungdom kan delta. 

 Ivar Egeberg sa at det ovennevnte er veldig viktig, men vi må 
også tenke på å skaffe nye hesteeiere som må rettes mot 
pengesterke personer. Det er en helt annen type hesteeier i dag 
enn før i tiden da de fleste var bønder. 

 

5 Innspill fra Blaker. 
Leder i Blaker Travselskap, Ivar Egeberg, hadde notert noen 
personlige stikkord til møte, som ble gjennomgått. 

 



6 Avslutning. 
 Styret i OAT takket for seg og Blaker Travselskap takket for 

besøket, som de synes var positivt. 

 

 


