
Referat Avlskomitémøte 1/2018 

i Det Norske Travselskap  

torsdag 1. mars 2018 

kl. 10.00 i peisestua 

 

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

Hansen og Ingvild Seljord 

Forfall: Ingen 

Fra adminstrasjonen: Laila Stolpnes og Tron Gravdal 

Vedlelgg: Instruks for avlskomitéen, instruks for avlskomitéen m/endringer og 

årsberetning for avlskomitéen. 

Saksliste: 

Sak 1/18 Protokoller/referater/informasjon 

 

a) Protokoll fra forrige møte 

Protokoll fra forrige møte ble gjennomgått. Ingen kommentarer utover at man ønsker å motta 

protokoll senest 10 dager etter møtet.  

 

Sak 2/18   Kaldblods avlsplan – fremdriftsplan og viktige elementer 

Kaldblodsdelen av avlskomiteen har jobbet med elementer som bør vurderes i forhold til 

revideringen; 

- Forbud mot søsken og halvsøskenparring 

- Vurdere mulighetene for å gjeninnføre vårkåring for 3-åringer/2-åringer på høsten 

- Gjøre nødvendige grep for å begrense innavl – deriblant vurdere innstramming av kvoter 

- Eventuelt andre momenter 

 

Videre har administrasjonen foreslått at det legges opp til en fremdriftsplan for revidering av 

avlsplan slik at hele organisasjonen og samarbeidende organisasjoner opplever prosessen som 

åpen og forutsigbar. 

Avlskomitéen foreslår at tilsvarende tekst omhandlende DNTs Eliteavlshopper som står i 

Avlsplanen for varmblodshester, også føres inn i Avlsplanen for kaldblodshester. Komitéen 

anbefaler at dette gjøres gjeldene alt fra 1. januar 2019.  

Tekst; 

«DNTs Eliteavlshopper er en utmerkelse som henger høyt. Hele populasjonen vurderes 



hvert år og det er et mål at 1-5 nye DNTs Eliteavlshopper utnevnes årlig. Kriteriene er 

målbare og konkrete. Disse er ikke offentliggjort. Utnevnelsene offentliggjøres og 

påskjønnes ved diplom til eier av hoppa. De føres også i stamboka, i auksjonskataloger og 

kan brukes ved markedsføring av hester. Medlemmer av utvalget som finner Elitehoppene 

oppnevnes av Avlskomiteen i DNT som også skal godkjenne endringer av kriteriene.» 

 

Vedtak:           Avlskomitéen støtter den foreslåtte fremdriftsplanen for revidering av 

Avlsplan for kaldblodshester under forutsetning av at man har mottatt 

resultater av det pågående forskingsarbeidet på innavl utført av Brendon 

Velie og Kim Jäderkvist Faegreus. Avlskomitéen anbefaler DNTs Styre om å 

ta med dette forbeholdet i sitt vedtak da dette vil være et viktig grunnlag for 

videre beregning av hoppekvoten i en kaldblodspopulasjon der antall bedekte 

hopper er blitt redusert med 40 prosent de siste 18 år. Avlskomitéen ber 

samtidig administrasjonen om å legge press på forskerne med å komme med 

resultater som har vært lovet lenge. Avlskomitéen ber administrasjonen til å 

be Siri Furre om innavlsberegning for kaldblodshestene de neste 10 år. 

Avlskomitéen ber samtidig om at punktet angående DNTs Eliteavlshoppe tas 

inn i avlsplanen fra og med 1. januar 2019. 

 

Sak 3/18    Revidering av veileder avlsvurdering varmblodshester  

Veilederen som brukes i forbindelse med avlsvurdering for varmblodshester inneholder ingen 

elementer om vurdering av avkomsprestasjoner. Det hadde vært ønskelig å ha en modell hvor 

avkomsresultater «overtar» for hingstens egenprestasjoner i de tilfellene hingsten har en 

avkomsgruppe med en viss størrelse. Administrasjonen la frem et forslag basert på veilederen 

som brukes til å vurdere hingstens egenprestasjoner. Det er dog ingen enkel øvelse å vurdere 

en avkomsgruppe – om stor bredde eller enkelte topper skal gi best poenguttelling. I og med 

at ingen av hingstene som skal vises på vårens avlsvurdering har avkom har man noe mer tid 

på å finne en god modell for poenggiving i disse tilfellene.  

 

Vedtak: Avlskomitéen ber om grundigere gjennomgang av forslag til veileder, og 

vedtar å utsette revidering av veilederen til senere møte. 

 

Sak 4/18   Revidering kriterier for vektlegging av prestasjoner og avkom på 

hoppeutstillinger. 



Norsk Hestesenter har bedt DNT om å revidere kriterier for vektlegging av prestasjoner og 

avkom ved hoppeutstillinger. Avlskomitéen har tidligere utpekt to av travets «rekrutter» til å 

bli ekstriørdommere, Lovise Mohaugen og Stine Marlen Bendiksen, til å lage et utkast til 

revidering av kriteriene. De har møte med Sport- og Avlssjefen på Hestesportens Hus 12. 

mars. 

Vedtak: Kriteriene behandles sirkulært etter møtet 12. mars, og må være klare medio 

april slik at de kan benyttes på årets utstillinger. 

Sak 5/18  Oppdretterpremier 

På grunn av norskfødte hesters suksess både innenfor og utenfor landets grenser har vi havnet 

i en utfordrende situasjon i forhold til finansiering av oppdretterpremier. Avlskomitéen har 

tidligere behandlet spørsmålet, og et flertall av komitéen gikk inn for å øke oppdrettersatsen 

til inntil 13 prosent får å kunne beholde de nåværende satser både på innenlands- og 

utenlandsstarter. Dette forslaget har ikke fått DNTs tilslutning, og Avlskomitéen har derfor 

behandlet forslaget som nå er lagt fram for DNTs styre.  

Ingvild Seljord måtte av private årsaker forlate møtet under behandling av saken, og deltok 

således ikke i stemmegivning. 

Vedtak:           Avlskomitéen har ikke en enstemmig konklusjon på saken.  

Et av komitéens medlemmer (Hansen) støtter administrasjonens forslag til 

nye satser. 

To av komitéens medlemmer (Hagen og Bergslien) støtter hovedlinjene i 

administrasjonens forslag forutsatt at satsene justeres slik at dagens totale 

fordeling mellom rasene forblir uendret. Det bes også om at taket på 100.000 

kroner på utenlandsstarter fjernes. 

                        To av komitéens medlemmer (Blindheim og Ødegaard) kom med følgende 

forslag; 

Lik og flat prosentsats for begge raser. Inntil 15 prosent på alle starter i 

Norge til og med det året hesten fyller 10 år. Inntil 10 prosent på alle starter i 

Norden, samt Gruppe 1-løp til og med det året hesten fyller 10 år. Forslaget 

om tak på 100.000 kroner på utenlandsstarter støttes.  

 



Sak 6/18  Revidering av Registreringsreglementet 

Administrasjonen har bedt om at importforbudet mot Klapphingst og Urhingst skal fjernes fra 

Registreringsreglementet.  

Vedtak:  Avlskomitéen støtter forslaget, og oversender sitt vedtak til DNTs Styre. 

 

Sak 7/18  Revidering av Instruks for avlskomitéen 

Instruks for avlskomitéen ble sist revidert i 2008. Komitéen gikk igjennom den eksisterende 

instruksen og kom med forslag til endringer. 

Vedtak:  Forslag til revidert instruks for avlskomitéen oversendes DNTs Lovkomite og 

DNTs Styre for viderebehandling. 

 

Sak 8/18  Årsberetning fra Avlskomitéen 

Sport- og avlssjefen la frem utkast til årsberetning fra Avlskomitéen. Forslaget ble 

gjennomgått og justert. 

Vedtak:  Årsberetning fra komitéen ble vedtatt, og oversendes administrasjonen som 

sørger for at beretningen kommer med i DNTs Årsberetning. 

 

Eventuelt 

a.) Bedekningstall. Nedgang for varmblods, oppgang på kaldblods. 

b.) Informasjon fra Hingsteholderseminar på Gardermoen 16. februar. 

Tone Blindheim informerte. Johan Hellander fra Menhammar Stutteri, Veterinær Ann 

Kristin Milde og Dag Erik Ruud fra Mattilsynet var eksterne foredragsholdere. 37 

deltakere, derav 13 veterinærer. 

c.) Informasjon Oppdretterseminaret på Gardermoen 17. og 18. februar.  

Per Erik Hagen informerte. Cirka 70 deltakere. Foredragsholdere; Tone Wirkola, Ann 

Kristin Milde, Svante Båth, Kristin Olstad og Tone Blindheim var foredragsholdere 

lørdag. Det hele ble avsluttet med litt info om avlsvurdering og «overraskelsesbesøk» 

av Support Justice i bakgården. Søndag var det Kenneth Handeland og Tone Wien 

som sto for innleggene.  



Positive tilbakemeldinger både på Hingsteholder- og Oppdretterseminar. 

d.) Fordeling av premier mellom rasene i klasseløpene – sett opp mot antall påmeldte. 

Tatt opp på Veikle Balders årsmøte lørdagen før. Ole Ødegaard ba om at 

administrasjonen måtte se på premier i forhold til innbetalt for hver rase. 

 


