Utkast Protokoll fra Avlskomitémøte 2/2019
i Det Norske Travselskap
onsdag 12. juni 2019
kl. 15.00 i Møterom 356 i Hestesportens Hus på Bjerke

Tilstede: Elin Bergseth, Nils T. Bergslien, Målfrid Vatne, Vidar Arnesen, Ingar Hagen og Arnt Foss.
Fra administrasjonen Tron Gravdal og Laila Stolpnes (ref.)
På sak 16/19 deltok Fredrik Eng (Veikle Balder) og Per Erik Hagen (Travavl)

Dette var det første møtet etter Generalforsamlingen i april, og Arnt Foss ble ønsket velkommen som
nytt medlem. Han har erstattet Torger Østraat. Valget forøvrig ble gjennomgått. Kristine Støen Kivle
og Karoline Wethal er nå vararepresentanter for kaldblods, mens Nadja Jensen og Julie Ann Gjerstad
er vararepresentanter for varmblods.
Laila Stolpnes er sekretær for komiteen.
Sak 8/19
Protokoller/referater/informasjon
a) Protokoll fra forrige møte i avlskomiteen, 3 april, ble gjennomgått, og endelig godkjent.
Protokollen publiseres nå på travsport.no.
b) Komiteen tok opp noen generelle punkter;
- De ønsket informasjon om hvordan Avlsarbeidet vil følges opp etter den pågående
omorganiseringen i Administrasjonen i DNT.
- Komiteen ønsker informasjon om forskningsprosjekter som er organisert gjennom «Stiftelsen
Hästforskning» på neste møte. Spesielt forskningsprosjektet; «Kartlägging av prestationsegenskaper,
genetisk variation och hälsa hos kallblodstravaren» som hadde frist for sluttrapport 31.12.2018
ønskes det informasjon om.
- På neste møte ønsker de også informasjon angående prosjektet «Avlinord».
Sak 9/19
Innstilling av medlemmer til Kåringsnemnd for kaldblodstraver og Avlsvurderingsnemnd for
varmblodstraver.
På denne saken meldte Ingar Hagen og Målfrid Vatne seg inhabile da de sitter som henholdsvis
medlem i Avlsvurderingsnemnd for varmblodstraver og varamedlem i Kåringsnemnd for
kaldblodstraver. De forlot møterommet under behandlingen.
Det er tidligere vedtatt en ordning for utnevnelse av medlemmer til Avlsvurderingsnemnd for
varmblodstraver hvor hvert medlem er på valg hvert 3de år. Avlskomiteen ønsker en tilsvarende
ordning for valg av medlemmer til Kåringsnemnd for kaldblodstraver.
Samtidig innstilles det til medlemmer i begge nemndene.
Vedtak;
Det foreslås for DNTs styre at det innføres lik ordning for valg av medlemmer til Kåringsnemnd for
kaldblodstraver som vi har for Avlsvurdering for varmblodstraver ved at medlemmer velges for tre år

av gangen, og et av nemndenes medlemmer til enhver tid er på valg. Følgende personer innstilles
valgt i henholdsvis Kåringsnemnd for kaldblodstraver og Avlsvurderingsnemnd for varmblodstraver;
Kåringsnemnd for kaldblodstraver;
Ola Martin Foss, velges for 3 år
Torstein Gudmestad, velges for 2 år
Carl Fredrik Ihler (Veterinær), velges for 1 år
Varamedlemmer
Målfrid Vatne, velges for 1 år
Stein Langørgen velges for 1 år
Lars Olaf Moen, velges for 1 år (Veterinær – personlig varamedlem for Ihler)

Avlsvurderingsnemnd for varmblodstraver;
Mari Foss Frøhaug – velges for 3 år
Varamedlem
Målfrid Vatne, velges for 1 år
Stein Langørgen velges for 1 år

Sak 10/19
DNTs Eliteavlshopper – prosess for utnevning og utdeling
Regelverket ble endret i fjor høst, og administrasjonen står nå for nominering. I tillegg er det nå mulig
for hoppeeier å søke om kåring. Avlskomiteen er jury.
Det er videre besluttet at utdeling av diplom skal foretas i forbindelse med Klasseløpshelgen.
Komiteen ba administrasjonen om å legge ut en nyhetssak angående Regelverket, og minne om
muligheten for å søke om utnevnelse av egen hoppe.
Administrasjonen finner frem kandidater til tittelen, og disse kandidatene sendes ut til Avlskomiteens
medlemmer for godkjenning innen 20. juli. Svarfrist for Avlskomiteens medlemmer (juryen) ble satt
til 1. august.
Sak 11/19
Regelverk for registrering av norskfødte føll født utenfor Norge – brev fra dansk/norsk oppdretter.
Avlskomiteen har fått en henvendelse fra en oppdretter i forhold til dagens regelverk gjeldende for
føll født utenfor landets grenser. Han er av den oppfatning at det kan være negativt for
dyrevelferden da det kreves at føllet skal ha sine ben på norsk jord før nyttår fødselsåret.
Avlskomiteen ba administrasjonen om å sjekke alle forhold knyttet til det gjeldende regelverket, og
legge frem en sak med forslag til eventuelle endringer på neste møte i Avlskomiteen.

Sak 12/19
Handlingsplan for de nasjonale hesterasene.
Vidar Arnesen er DNTs representant i prosjektgruppa som reviderer Handlingsplan for de nasjonale
hesterasene. Avlskomiteen ble enige om at han ber NHS om bistand til følgende tallmateriell og
undersøkelser;
•
Beregning av forventet innavlsutvikling ved innføring av livstidskvoter på 300, 500 og 700
fødte avkom. Beregningen kan eventuelt gjøres ut ifra 50, 70 og 90% av de siste årgangene, dersom
det gir en mer allmenn nytte med hensyn til de andre raseorganisasjonene.
•
Beregning av forventet innavlsutvikling ved innføring av forbud mot registrering av 2X3
krysninger og 3X3 krysninger.

DNTs innspill vedrørende viktige helseaspekt er:
•

Elektronisk registering av sykdommer/helsekort.

Sak 13/19
Avlsplan kaldblodshester – vedlegg til avlsplanen
Siste høringsutkast til revidert Avslplan er sendt ut til kaldblodsmedlemmene i komiteen. Innspill ble
gitt direkte til administrasjonen i etterkant av møtet.
Avlsplanen går til endelig behandling i DNTs styre 21. juni.
Vedleggene til Avlsplanen må gjennomgås i løpet av året. Veileder for Kåringsnemnd skal behandles i
Svensk-Norsk Kaldblodskomite. Vidar Arnesen tar ansvaret for å gjennomgå «Regler for hingstehold».
Sak 14/19
Klasseløpsauksjon 2019 – status
Det ble gitt en kort statusoppdatering angående årets auksjon.
Det er påmeldt 196 hester til auksjonen som dermed som vanlig vil gå over to dager. Det er en liten
nedgang i antall kaldblodshester sammenlignet med i fjor, og tilsvarende en liten økning i antall
påmeldte varmblodshester.
Sak 15/19
Informasjon
- Fra møtet i Svensk-Norsk Kaldblodskomite – ble tatt opp under sak 13/19
- Bedekningstall / fødselstall – tidlig med tanke på årets bedekningstall. Positive fødselstall
i 2018. Totalt den største årgangen siden 2013.
Sak 16/19
Oppdretterpremier
På denne saken deltok også Fredrik Eng og Per Erik Hagen.
På et generelt grunnlag ønsket man at det skulle jobbes med å sjekke muligheten for å få til
ordninger hvor oppdretterpremier følger løpet, og ikke blir styrt av i hvilket land løpet arrangeres.
Etter lange og konstruktive diskusjoner ble komiteen enige om at det blir ett nytt møte for å lande
oppdretterpremiesaken 18. juli. For å komme nærmere en løsning var det enighet om at det trengs

noe mer håndfast å forholde seg til. Således skal administrasjonen lage beregninger på tre ulike
modeller til det møtet. Man ønsket seg utregninger på følgende tre modeller;
1.) Beregne modell etter jevn fordeling pr. starthest
2.) Dele potten likt mellom de to rasene
3.) 5% nedgang på 5-årige vbl + en % ned på alle.
Eventuelt
Under eventuelt ble det tatt opp spørsmål knyttet til Oppdretterbragd som årlig har blitt utdelt under
Oppdretterseminaret. Komiteen ønsker på neste møte å lage et tydeligere regelverk for kåring av
oppdretterbragd. I tillegg ønsket man at årets vinner av Oppdretterbragden blir invitert til
Klasseløpshelgen, og får delta i seremonien sammen med utdeling av DNTs Eliteavlshopper.

