
ÅRBERETNING 2020 - DRAMMEN OG OPLAND TRAVSELSKAP 

Styret har bestått av:  
 
Leder:    Magnus Billing  
Nestleder:   Roy Karlsen  
Styremedlemmer:  Siv Ailin Olsen  

Elisabeth Furuholt  
Glenn Kramer Stenberg 

 

Varamedlemmer:  Linn Stryken  
Renate Aarlie  

Revisorer:   Anders Onshuus  
Trond Erik Haug  

Valgkomité:   Tore Fyrand  
Trond Besseberg  

MEDLEMSOVERSIKT  
Drammen og Opland travselskap og Hurum og Strøm travklubb ble sammenslått den 9. mars 2018. 
Ved sammenslåingen hadde DOT 56 medlemmer og Hurum og Strøm travklubb hadde 30 
medlemmer – til sammen 86 stk.  I løpet av året er det kommet 7 nye medlemmer, mens 19 stk. er 
falt fra. 13 av utmeldte er strykninger pga. ubetalt kontingent. 

Kategori 2020 2019 2018 2017 2016 
Ordinært medlem 69 82 82 57 62 
Æresmedlem 4 3 3 2 2 
Sum 73 85 85 59 64 

 

Møter og saker 
Det er avholdt fire styremøter i beretningsåret. Styret har i hovedsak behandlet saker tilknyttet: 

 generalforsamling i Buskerud travforbund og ledermøter i Buskerud 
 eiendomsutvikling av Drammen travbane og treningsanlegg  
 generalforsamling i DNT  
 andre saker fortløpende etter drøfting via epost.  

 
Roy Karlsen og Magnus Billing representerte laget på Buskerud travforbunds generalforsamling den 
02.006.2020 og ekstraordinær generalforsamling den 18.08.2020. I tillegg på  
generalforsamling i Buskerud trav Holding AS og Drammen travbane Drift AS den 02.06.2020.  
 
Styret har vært representert på alle ledermøter i Buskerud travforbund i løpet av 2020.  
DOT gav høringsuttalelse til DNTs løpsreglement 2020. 
 
Stevner og arrangementer  
DOT har hatt ett medlemsmøte den 17. februar 2020. Det har ikke vært arrangement ut over dette 
grunnet samfunnssituasjonen og pandemi.  Av denne årsak ble lokalkjøringen avlyst. 
  
Sportslige prestasjoner 
Lagets medlemmer hadde per 31.12.2020 til sammen 18 starthester i beretningsåret registrert som 
eier i DNT. Disse fordeler seg på 8 varmblodshester og 12 kaldblods. Disse hestene har til sammen 
startet i 143 løp, med 10 seire og kr 528.856,- innkjørt.  
 
Styrets vurdering av perioden 
Styret har i perioden arbeidet med mange av de samme sakene som tidligere år. Aktivitetsnivået har 
vært mye lavere enn planlagt. Årsak er pågående pandemi. Lagets formål og virksomhet har ikke 
kunnet prioriteres fremfor andre nødvendige gjøremål. 


