
 

 

Referat Avlskomitémøte 4/2017 

i Det Norske Travselskap  

torsdag 30. november 2017  

kl. 10.00 i peisestua 

 

Til stede: Per Erik Hagen, Tone Blindheim, Ole C. Ødegaard, Nils O. Bergslien, Arild 

Hansen og Torgeir Østraat.  

Forfall: Ingvild Seljord 

Fra adminstrasjonen: Laila Stolpnes og Tron Gravdal 

Førsteamanuensis Kristin Olstad, NMBU, gjestet møtet og foredro om løse beinbiter/OCD.  

DNTs styreleder Knut Weum deltok under Olstads foredrag, og sak 24/17 

Leder Per Erik Hagen ønsket velkommen. Tone Blindheim ønsket å komme med en 

redegjøring for historikken knyttet til avlsplan under sak 24/17. Ole C. Ødegaard påpekte 

behovet for å konkretisere hva det ligger i begrepet «halvsøskenbedekning».  

Sak 24/17 ble flyttet til sist da det var naturlig å knytte dette sammen med foredraget fra 

Olstad og besøket fra Weum. 

 

Saksliste: 

Sak 22/17 Protokoller/referater/informasjon 

 

a) Protokoll fra forrige møte 

Protokoll fra forrige møte ble gjennomgått med to kommentarer til sak 15/17; Avlskomiteen 

lager et forslag til revidert instruks for sitt arbeide (sist revidert i 2008), og oversender DNTs 

styre for godkjenning. I saker hvor avlssjef og avlskomiteen har ulike syn kan avlskomiteens 

leder inviteres til styremøte i DNT for å presentere avlskomiteens syn. 



 

b) Informasjon fra møte i Breeding Comitee UET 28. september. 

Norge ble representert av Per Erik Hagen og Tron Gravdal. Hagen refererte fra møtet i 

Stockholm siste helgen i september. 

 

c) Informasjon fra møte i Svensk/Norsk kaldblodskomite 25. september. 

Tone Blindheim, Ole Ødegaard, Elin Bergseth og Tron Gravdal representerte Norge. 

Blindheim refererte fra møtet som ble avholdt på Arlanda. 

 

 

Sak 23/17   Revidering avlsplan for varmblodshester. 

I henhold til punkt 5.1.1 i avlsplanen for varmblodshester kan avlsplanen revideres en gang 

pr. år. Administrasjonen og avlskomiteen ser behovet for en mindre revidering av avlsplanen 

nå på bakgrunn av de erfaringer man har gjort når avlsvurdering for varmblodshingster nå har 

fungert siden 2015.  

Administrasjonen bes om å se på et eget opplegg for avkomsgransking av de godkjente 

hingstenes avkom. 

Forslag til endringer ble gjennomgått. 

Konkret ble følgende endringer foreslått;  

2.2.2.2 Avlsvurdering av varmblodshingster 

Strykes fra planen; Det skal også gjennomføres en travprøve, gjerne med samme kusk på 

hestene. Dispensasjon fra travprøve kan gis. 

Hingstene poengsettes etter følgende mal: 

- Løpsprestasjoner og avkomsprestasjoner for hingster med avkom i startklar alder: max 

50 p 

Poeng for prestasjoner og avstamning skal fastsettes ved hjelp av en veileder. Veilederen 

vedtas i avlskomiteen, og revideres ved behov. 

5.3 Klagebehandling av avlsvurdering.  



Legges til: Klagenemnda ledes av en person med juridisk kompetanse, og skal for øvrig bestå 

av to personer med faglig kompetanse. DNTs administrasjon nedsetter en egen Klagenemnd i 

hvert enkelt klagetilfelle. 

Vedtak: Veilederen som ble benyttet ved høstens avlsvurdering revideres og utvides med 

poeng for avkomsprestasjoner. Veilederen vedtas av avlskomiteen i neste møte. 

Avlskomiteen støtter de foreslåtte endringer i avlsplanen for varmblodshester, og 

oversender forslagene til DNTs styre for godkjenning. Administrasjonen sørger også for at 

den allerede vedtatte endringen i kvoten til 150 hopper kommer inn i avlsplanen. 

 

Sak 24/17    Revidering avlsplan for kaldblodshester.  

 

Før saken ble behandlet hadde førsteamanuensis Kristin Olstad fra NMBU en svært 

interessant gjennomgang av forskning knyttet til løse beinbiter. Hun var helt tydelig på at våre 

avlsplaner for begge raser var riktige i forhold til det man vet pr. i dag.  

Tone Blindheim innledet med en grundig gjennomgang av historikken knyttet til jobben med 

avlsplaner de siste tjue årene med spesielt fokus på innavlsproblematikken som har vært 

gjentatt mange ganger.  

DNTs styreleder Knut Weum var gjest under Olstads innlegg og deltok på sak 24/17. Med 

bakgrunn i Siri Furres foredrag for styret og avlskomiteen i forbindelse med Klasseløpshelgen 

uttrykte Weum på vegne av DNTs styre utålmodighet i forhold til at det skal tas tak i 

innavlsproblematikken. 

Etter innleggene til Olstad, Blindheim og Weum ble det en diskusjon knyttet til temaet. 

Det ble foreslått å ha et eget møte til behandling av avlsplan for kaldblodshester. Eventuelt 

utvidet med flere enn komiteens medlemmer.  

Vedtak: Avlskomiteens nestleder organiserer mailkorrespondanse med komiteens 

øvrige kaldblodsmedlemmer hvor vesentlige punkter i revideringen av avlsplan for 

kaldblods settes opp. En fremdriftsplan i forhold til revidering av avlsplanen med 

forslag til tiltak behandles i avlskomiteen og oversendes til DNTs styre innen utgangen 

av januar 2018. 

 



Sak 25/17   Revidering kriterier for vektlegging av prestasjoner og avkom på hoppeutstillinger. 

DNTs avlskomite behandlet i 2009 og 2010 henholdsvis «Avlsbedømmelse for traverhopper – 

kriterier til vurdering av travprestasjon» og «Avkomsvurdering av traverhopper – kriterier for 

vurdering av avkom». Nå har vi blitt bedt av NHS om revidere regelverket som ikke er 

oppdatert til dagens nivå for prestasjoner og inntjening.  

Det ble også tatt opp om man kunne få på plass en løsning som gjør at samtlige hopper kan 

avkomsvurderes. Et slikt verktøy vil også kunne benyttes i kåringen av DNTs 

Eliteavlshopper. 

Vedtak: Avlskomiteen utpeker to personer som sammen med administrasjonen skal jobbe 

frem et forslag til kriterier som er tilpasset rasenes utvikling. To av DNTs nye 

dommeraspiranter forespørres. Forslaget behandles på det første møtet i avlskomiteen i 

2018.  

Avlskomiteen ber administrasjonen om å sjekke kostnadene knyttet til å få på plass en 

«datateknisk» løsning for avkomsvurdering av samtlige hopper. 

 

Sak 26/17  Erfaringer fra høstens avlsvurdering for varmblods – avlsvurderinger fremover. 

Erfaringer fra høstens avlsvurdering for varmblodshester ble diskutert. Det ble uttrykt 

tilfredshet over av avlsvurderinger ble gjort i henhold til regelverket, og at delpoengene ble 

offentliggjort. 

Vedtak: Avlskomiteen ber administrasjonen følge opp at avlsvurderingene også fremover 

blir handtert i henhold til vedtatt regelverk. 

 

Sak 27/17 Orienteringssaker 

a) Seminteknikerkurs. Administrasjonen har gjort uformelle henvendelser til NMBU, og 

fulgt opp med formell henvendelse. Svar avventes. Det ble litt diskusjon rundt 

seminteknikerkurs.  

b) Auksjon 2017. Statistikk utsendt. 



c) Hingsteholder- og oppdretterseminar 2018. Ble ikke gjennomgått. Blir arrangert 

sammen i februar 2018. Sendes ut med referat. 

d) Bedekningstall. Ble ikke gjennomgått. Lå med sakspapirene. Nedgang for varmblods, 

oppgang på kaldblods. 

 


