
Det Norske Travselskap, Norsk Hesteeierforbund  

og Norsk Hestesenter har gleden av å invitere til 
 
 

 

 

                           OPPDRETTERSEMINAR 
på Starum 14-15.februar 

 

                         PROGRAM 
Seminaret holdes på Starum kurs-og konferansesenter 



 
 
 

 
FREDAG 13. FEBRUAR: 

Kl.19-21:  Innsjekking, servering av pizza. Drikke kan kjøpes i baren. 

 

 

LØRDAG 14.FEBRUAR: 
 
Kl.9-10:   Innsjekking på Starum kurs-og konferansesenter, kaffe og totenkringler 
 
Kl.10.00: Velkommen 
Kl.10.10: Pete Spears, oppdretter av bl.a.Rotation og Windsong’s Legacy: 
              ”Disse hoppetypene fortrekker jeg” 
              Tolk under foredraget vil være Tina Dale Brauti. Spørsmål/debatt 

Kl.11.00: Pause med kaffe,te, frukt og kjeks 

Kl.11.15: Pete Spears fortsetter: 
              ” Praktiske råd om valget av rett hingst til ulike hoppetyper” 
               Foredraget tar utgangspunkt i amerikanske hingster som er tilgjengelige i 
               Norge.Spørsmål/debattt         

Kl.12.15: Lunsj 

Kl.13.30: Anders Järnrot, leder av den svenske kåringsnemnda for varmblodstraver: 

              ” Eksteriøret hos varmblods-og kaldblodstraver- styrker og svakheter” 

KL.14.15: PAUSE 

KL.14.30: Järnrot fortsetter 

Kl. 15.15: Inndeling i grupper, praktisk oppgave: Eksteriøret hos 4 ulike travere 

Kl.16.15: Pause med kaffe, te, frukt og kjeks 

Kl.16.30: Diskusjon og gjennomgang av oppgavene v/ Anders Järnerot  
              og travtrener Petter Glittum   
 
 



 

Kl.17.15: Anders Järnrot: 
               ”Elitston- ordningen: Hvilke erfaringer har svenskene med denne ordningen                       
som startet i 1991?”    
              Foredraget avsluttes kl.18.00 

 

19.30: Festmiddag. 2 glass vin/øl inkl.  

 

 

 

SØNDAG 15.FEBRUAR: 

Kl. 9.30:  Uno Yxklinten, hovslager med lang erfaring på beinstilling hos unghester: 
               ”Korrigering av beinstilling – når bør kyndig hovslagert kontaktes?” 
               Les om Uno Yxklintens erfaringer på hans hjemmeside:      

               http://www.yxklinten.com/hov_index.htm 

Kl.10.15:  Pause med kaffe, te, frukt og kjeks 

Kl.10.30: Uno Yxklinten forts. 

Kl.11.15: Travtrenerne Jan Kristian Waaler og Petter Glittum: 
              ” Eksteriørtrekk jeg legger vekt påved valg av unghest” 
              Paneldebatt ledet av Per Erik Hagen 
 
Kl.12.15: Avslutning, lunsj                

 

Pris inkl. alle måltider, overnatting og forelesninger:: 
Fredag-søndag: kr 3.000 
Lørdag-søndag: kr 2.400 

Påmelding på nhest@nhest.no eller tlf 61 16 55 00 

 

OBS- dette året blir seminaret holdt på Starum kurs-og konferansesenter. 
Lokalene ligger bak NHS-stallene og administrasjonsbygget. Veien videre vil bli 
merket. 

For dere som kommer med fly: Flybuss i retning Gjøvik går annenhver time. 
Stoppested du går av på heter Billit. Bussturen tar en time og et kvarter. 



Dersom du kommer lørdag morgen til Gardermoen, ta kontakt med Norsk 
Hestesenter på tlf 61 16 55 00. 
Kontaktperson på NHS: Informasjonsrådgiver Kari Hustad, mob 404 96568  

 


