Referat Avlskomitémøte 2/2018 i Det Norske Travselskap
tirsdag 5. juni på Scandic Airport Gardermoen

Til stede: Nils Bergslien, Ingar Hagen, Torger Østrått, Vidar Arnesen, Målfrid Vatne
Forfall: Elin Bergseth
Fra administrasjonen: Tron Gravdal

Med unntak av et medlem hadde AK fått helt ny sammensetning etter årets
generalforsamling.
Dette første møtet ble i hovedsak en gjennomgang av aktuelle saker.

Saksliste:
Sak 9/18
Protokoller/referater/informasjon
a) Protokoll fra forrige møte ble gjennomgått – den dannet i stor grad grunnlag for diskusjon
av ulike temaer under møtet.
b) Det ble gitt informasjon fra møte i Svensk/Norsk kaldblodskomite 27. mars hvor revidering
av avlsplan var et sentralt tema.
Sak 10/18
Konstituering av komiteen
Vedtak;
Elin Bergseth velges som leder for avlskomiteen for ett år. Nils Bergslien velges som
nestleder for avlskomiteen for ett år.
Det ble vedtatt at sakspapirer også skal sendes ut til 1. vara for hver av rasene slik at de er
oppdatert om de blir innkalt.
Sak 11/18
Tidligere aktuelle saker – se under eventuelt
Sak 12/18
Gjennomgang av regelverk og strategiplaner
Sak 13/18
Revidering avlsplan for kaldblodshester
Kun to av AKs kaldblodsmedlemmer deltok i møtet. Det legges opp til en egen gjennomgang
for kaldblodsdelen av komiteen. Foreløpig utkast er sendt ut til medlemmene.

Innavlsproblematikken diskutert. Vurdere mulighetene for å gi ekstra stimulanse til hester
som er mindre innavlet.
Sak 14/18
Deltakelse i revidering av handlingsplan for de nasjonale hesterasene.
Det har kommet en henvendelse fra Norsk Hestesenter om vi ønsker å delta i revidering av
handlingsplan for de nasjonale hesterasene.
Vedtak;
AK mente at det var helt vesentlig at DNT deltar i dette arbeidet. AK innstiller på at Vidar
Arnesen blir DNTs representant i revideringsgruppa.
Sak 15/18

Orienteringssaker

a) Auksjon 2018
Det ble gitt informasjon om antall påmeldte hester til Klasseløpsauksjon, og
opplegget knyttet til fordeling av dager og rekkefølge på hestene. Gjennomføring av
auksjon ble diskutert, og noen forslag til forbedringer ble diskutert. Avlskomiteen
ønsker å delta i evaluering av årets auksjon.
b) Bedeknings- og fødselstall
Bedeknings- og fødselstall fra 2017, og utviklingen de siste årene ble gjennomgått.
Eventuelt
-

-

DNTs Eliteavlshopper ble diskutert. Veldig positive til utmerkelsen. Uheldig at tittelen
som oppnås for avkomsgruppe på utstilling og DNTs utmerkelse har såpass like navn og
er såpass like i krav. Ønske om at regelverket offentliggjøres.
Oppdretterpremier. Det må ikke være like satser, men det må være likeverd mellom
rasene. Rasene har ulike behov.
Oppdretterseminar. Jobbe mot å få med ferske oppdrettere. Ha det i tankene når
programmet skal settes opp.

