
 
 

 

 

REFERAT 

oppstartsmøte for prosjekt  

Avlinord 

 
Tid: Lørdag 14. april 2018 Sted: Mellem Gård, Brøstadbotn 

Innkalt av:  

Deltakere: Tron Gravdal, Steve Strøm, Tone 

Pettersen, Hanne Næss, Trond 

Myhre, June Reyes 

Referent: June Reyes 

 

  

    Tron Gravdal starter med gjennomgang av innkalling og dagens agenda 

Sak 1 Gjennomgang av dagens agenda og konstituering av prosjektgruppa. 

Prosjekt Avlinord ble først presentert på NNTF sin høstkonferanse og har vært gjennom styret i 

NNTF. Alle travlag ble forespurt angående hvem som kunne være aktuelle for å sitte i 

prosjektgruppa. Medlemmene i denne gruppa er forespurt og har takket ja til å være med. 

Prosjektet skulle egentlig vært startet opp før jul, men den spesielle situasjonen i NNTF har gjort det 

slik at oppstarten er forskjøvet. Gruppa er nå godt fornøyd med å være i gang. 

Tron Gravdal er med på dette oppstartsmøtet. Arbeidet videre er det gruppa lokalt som er ansvarlige 

for. June Reyes er med som sekretær. 

Hanne Næss velges som første leder av Avlinord. Sekretær: June Reyes 

Sak 2 Gjennomgang av bakgrunn for prosjektet og tenkt innhold i prosjektet 

Fokus på avl og oppdrett er en del av strategiplan 2017-2022. Avl i Nord-Norge har vært en skygge 

av seg selv. Avlinord er et tiltak i arbeidet med å fremme avl i Nord-Norge. Bringe forståelse blant 

hesteeiere om viktigheten og gleden ved avl.  Avlinord ble godt mottatt på høstkonferansen i NNTF. 

Det er overført kr 200.000,- fra DNT til prosjektet. 

Prosjektgruppa skal rapportere til NNTF styre som skal rapportere videre til DNT. 

Det er satt opp 3 samlinger i år. Noen samlinger vil være i kombinasjon med Til Start. Gruppa ser det 

som viktig i tillegg til å stimulere til avl at hestene følges videre.  

Det vil bli leid inn gode forelesere på aktuelle tema som: hoppas kondisjon samt foring før bedekning, 

følling, føllets første måneder etc. Hoppeeiere må delta på minimum 2 samlinger for å få utbetalt 

følltilskudd i 2018. Første samling er planlagt i forbindelse med løpsdagen 5. mai. Her vil leder i 

prosjektgruppa starte med presentasjon av Avlinord; gjennomgang av prosjektet, hva starter vi med 

og hva kan forventes videre. 

Til første samling er det ønske om en av følgende forelesere: Per Erik hagen, Målfrid Vatne.  

Tone Pettersen kontakter Målfrid Vatne og avklarer med henne, Tron Gravdal avklarer med 

Per Erik Hagen. 

Til andre, eventuelt første samling er det også ønske om følgende forelesere: Jan-Olov Persson.  

Tone Pettersen kontakter Jan-Olov Persson. 

Til samlingen på høsten er det ønske om Tone Wirkola som foreleser. 

Tone Pettersen kontakter Tone Wirkola. 

 



            

  
 
 

  

Gruppa mener at det må jobbes politisk for å få opp antall mottakerstasjoner i Nord-Norge. Dette vil 

også være medvirkende til økt kompetanse her nord. En kort gjennomgang av hvem som står med 

mottakerstasjon i dag. Det kontaktes noen som har mottakerstasjon registrert og det kontaktes 

veterinærer om de kan være interessert i å etablere mottakerstasjon i sin virksomhet.  

Hanne snakker med Peter Marskar, veterinær på Sortland om eventuell etablering 

mottakerstasjon. Samme gjelder Yngvar Fossland, veterinær med tilhold Nord-Norsk 

hestesenter, Tone/Steve snakker med Yngvar. Tone kontakter Gry Kanstad, Bodø, som står 

med godkjent mottakerstasjon i dag.  

Sak 3 Økonomi 

Kr 200.000,- er avsatt til prosjektet i 2018.  

Følltilskudd 2018 vil være kr 5000,- for hoppeeier som oppfyller kriteriene for utbetaling tilskudd. 

Reisekostnader for deltakere i prosjektet: June lager forslag på en mal ut i fra eksisterende 

transporttilskudd. (Her er det ikke snakk om dekning av reisekostnader men et tilskudd.) Gjelder 

også å benytte eventuelle hotell-rabatter en har for deltakerne. 

Evaluering av prosjekt utpå høsten der en i løpet av november måned har en oversikt klar. For å 

kunne søke midler videre er det viktig med engasjement og deltakelse fra hopeeierne. Ambisjonen er 

å videreføre prosjekt Avlinord. 

Sak 4 Eventuell samkjøring med Til Start 

Enighet i gruppa at samkjøring med Til Start er fornuftig både ut ifra reiseavstander og at en ønsker 

videre oppfølging av unghestene. En kan også se på muligheten å benytte foredragsholder som en del 

av Avlinord der vedkommende er en del av Til Start.  

Sak 5 Praktisk gjennomføring av samlinger 

3 planlagte samlinger i 2018. Første 5. mai, nr 2 den 9. juni – i samkjøring med Til Start samt en 

samling i september. 

Første samling vil ha fokus på hoppas kondisjon samt foring før bedekning. Andre samling vil ha 

fokus på følling og føllets første måneder. På en av disse samlingene er det også ønske om å kunne ha 

tema som hingstevalg, råd om «billige» hingster, valg av hoppe for å satse på avl etc.  

Samlingene planlegges i forbindelse med løpsdag og/eller Til Start da dette er fornuftig i forhold til 

reiseavstander og at en ønsker at flest mulig skal kunne delta.  

Det vil bli sendt ut brev til hoppeeiere og det vil publiseres i tilgjengelige kanaler angående 

samlinger. 

Sak 6  Terminliste for samlinger og innhold 

Har vi vært igjennom i punktene over. 

Konkret innhold i samlingene vil til dels avhenge hvilken foreleser som kommer. Fordel å ha 

foreleser klar på et tidlig tidspunkt slik at en kan sette opp program for samlingen som gjøres kjent 

utad. 
 


