
Rutiner og kriterier for utnevning av DNTs Eliteavlshopper 
 
Felles for begge raser; 
Norskregistrerte hopper som er født 1990 eller senere, og som oppfyller minst ett av kriteriene 
under, kan utnevnes til DNTs Eliteavlshoppe. 
 
DNTs administrasjon, Avdeling for sport og avl, innstiller kandidater som oppfyller ett eller flere av 
kravene for å bli utnevnt til DNTs Eliteavlshoppe overfor DNTs avlskomitè. Hoppeeiere har i tillegg 
anledning til å søke om utnevnelse for egen hoppe. Utnevnelsen foretas av DNTs avlskomitè. 
Utdelingsseremonien skjer i forbindelse med Klasseløpshelga på Bjerke. 
 
Hopper som har blitt utnevnt til DNTs Eliteavlshoppe, vil få betegnelsen Eliteavlshoppe i DNTs 
dataregister, i auksjonskataloger og andre steder der tittelen er relevant. 
 

Kaldblods 
 
Kriterier for utnevning: 
Minst ett av kriteriene under må være oppfylt.  

a) Hoppa er mor til 2 ulike vinnere av klassisk løp. 
Som klassiske løp regnes Derby og Kriterium i Norge og Sverige inkludert hoppeavdelinger, 
Norsk Trav Oaks, Biri Oppdrettningsløp, HM Kongens Pokalløp, DNTs 5-årsløp (inklusive 
hoppeavdeling), Jacob Meyers Pokalløp, Lars Laumbs Løp, Norgesmesterskap, Moe Odins 
Æresløp, Alm Svartens Æresløp og Elitkampen. 

 
b) Hoppa er mor til 3 ulike vinnere av klassiske løp og/eller storløp med minst  

NOK 150 000 i førstepremie. 
 

c) Hoppa er mor til 4 ulike vinnere av klassiske løp og/eller storløp med minst  
NOK 100 000 i førstepremie. 

 
d) Hoppa er mor til minst 2 avkom som seiret i- og som til sammen har seiret i minst 7 løp i tråd 

med punktene a) til og med c). 
 

e) Hoppa er mor til minst 4 ulike avkom som har kvalifisert seg til finaler i Derby eller Kriteriet. 
 

f) Hoppa er mor til minst 1 avkom som har tjent NOK 1 000 000 samt ytterligere 2 som tjent 
minst NOK 500 000 hver. 

 
g) Hoppa er mor til 2 avkom, derav minst ei hoppe, som hver har tjent minst NOK 1 000 000. 

 
h) Hoppa er mor til 1 avkom som har tjent minst NOK 1 000 000, samt ytterligere 3 avkom som 

gått under 1.26.0. 
 

i) Hoppa er mor til 1 avkom som har tjent minst NOK 1 000 000, samt ytterligere 5 avkom til 
som har hver har seiret i minst 10 løp. 

 
j) Hoppa er mor til minst 2 kårede hingster. 

 

 



Varmblods 
 
Kriterier for utnevning: 
Minst ett av kriteriene under må være oppfylt.  
 

a) Hoppa er mor til 2 ulike vinnere av klassisk løp. 
Som klassiske løp regnes Derby og Kriterium inkludert hoppeavdelinger i Norge eller annet 
land, Norsk Trav Oaks, Prinsesse Märthas Pokalløp, Jarlsberg Grand Prix, samt internasjonale 
Gruppe 1 løp.  

 
b) Hoppa er mor til 3 ulike vinnere av klassiske løp og/eller storløp med minst  

NOK 150 000 i førstepremie. 
 

c) Hoppa er mor til 4 ulike vinnere av klassiske løp og/eller storløp med minst  
NOK 100 000 i førstepremie. 

 
d) Hoppa er mor til minst 2 avkom som seiret i- og som til sammen har seiret i minst 7 løp i tråd 

med punktene a) til og med c). 
 

e) Hoppa er mor til minst 4 ulike avkom som har kvalifisert seg til finaler i Derby eller Kriteriet. 
 

f) Hoppa er mor til minst 1 avkom som har tjent NOK 1 000 000 samt ytterligere 2 som tjent 
minst NOK 500 000 hver. 

 
g) Hoppa er mor til 2 avkom, derav minst ei hoppe, som hver har tjent minst NOK 1 000 000. 

 
h) Hoppa er mor til 1 avkom som har tjent minst NOK 1 000 000, samt ytterligere 3 avkom som 

gått under 1.13.0. 
 

i) Hoppa er mor til 3 ulike avkom som gått under 1.14.0 som 3-åringer.  
 

j) Hoppa er mor til 1 avkom som har tjent minst NOK 1 000 000, samt ytterligere 5 avkom til 
som har hver har seiret i minst 10 løp. 
 

Kriteriene for utnevnelse av DNTs Eliteavlshopper skal revideres senest hvert 5te år. 
 
Regelverket er vedtatt av styret i Det Norske Travselskap, 7. desember 2018 

 

 
 
 
 


