DNTs Avlskomité
Møte nr. 1/22
Microsoft Teams
24. januar 2022 kl. 16.00-18.45
Til stede: Arnt Foss, Ments Tore Møller, Anita Sønsteby, Elin Bergseth, Kristine Støen Kivle og
Karoline Bakke Wethal (unntatt sak 6-1/22 og orienteringssak 1 og 2).
Fra administrasjonen møtte sjefsveterinær Anne V. Wangen, avlsansvarlig Laila Stolpnes og
seniorrådgiver Tore Kristiansen.
Sportssjef i Norsk Trav AS, Tron Gravdal deltok på alle saker unntatt 6-1/22 og orienteringssak 1 og 2.

Saker til behandling:
Sak 1-1/22

Protokoll fra Avlskomiteens møte nr. 6/2021
Protokollen er tidligere godkjent pr. e-post.
Avlskomiteens vedtak:
Protokoll nr. 6/2021 godkjennes.

Sak 2-1/22

Mønstringsløpsordningen
Det vises til styresak 12-13/21 der administrasjonen skal utarbeide saksunderlag med
forslag til eventuelle endringer til møte i Avlskomiteen, som deretter gir sitt råd til
styret.
Administrasjonen orienterte om mønstringsløpsordningens historie. Den viktigste
målsettingen med bruk av midler til mønstringsløp er å øke startprosent og
startfrekvens på norskfødte unghester. Dette gjennom at unghestene settes i
regelmessig og kvalitetsfylt trening. Andre ønskede effekter er økt omsetning av
norskfødte unghester.
Administrasjonen la frem forslag der innspill, inkludert styrets er hensyntatt. Det
betyr å skille på rasene. Begge raser vil fortsatt kunne kjøre mønstringsløp, men for
varmblodets del vil 2/3 overføres fra mønstringsløpspotten til premiematrisen og
øremerkes økte premier i DNTs Unghestserie og andre løp forbeholdt norskfødte treåringer. Det legges derfor opp til ett godkjent mønstringsløp for varmblods.
For kaldblodets det, så opprettholdes 2/3 til mønstringsløp, der resterende del
benyttes til at tre-åringene konkurrerer i premieskala 200 i perioden 1. mars – 31.
august dersom løpets opprinnelige premieskala er under 200. Her legges det opp til
to godkjente mønstringsløp for kaldblods. Sekundært kan man redusere til ett
godkjent mønstringsløp og øke andelen som går til premiematrisen. I tillegg til
premieskala 200, er administrasjonen av den oppfatning at det da bør legges midler i
overgangen fra 3 til 4-årssesongen som en forlengelse av DNTs Unghestserie.
Avlskomiteen diskuterte forslagene og støtter grunntanken om at midler overføres
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fra mønstringsløp til premiematrisen. Komiteen er av den oppfatning at begge raser
kan oppnå ett godkjent mønstringsløp, og kom med innspill til hvordan de ekstra
midlene i premiematrisen kan benyttes. Målsettingen om økt startprosent må særlig
hensyntas. Videre forventer komiteen at mønstringsløpsordningen blir et sentralt
element i utarbeidelsen av ny sportsplan.
Avlskomiteens vedtak:
Avlskomiteen mener at begge raser godtgjøres for ett godkjent mønstringsløp.
Resterende del overføres til premiematrisen og benyttes i tråd med
administrasjonens forslag med de innspill som fremkom i saksbehandlingen.

Sak 3-1/22

Kriterier Eliteavlshoppe
Gjeldende kriterier for utnevnelse av Eliteavlshoppe ble vedtatt i 2018, og skal
revideres senest hvert femte år. De siste fem årene er det utnevnt 35
kaldblodshopper og 15 varmblodshopper. Avlskomiteen mener det er grunnlag for å
vurdere kriteriene og ga innspill til konkrete endringer. Disse omhandler bortfall av
tidskrav, hvilke klassiske løp som skal gjelde samt justering av krav om inntjente
premier – forutsetning om hoppe.
Avlskomiteens vedtak:
Avlskomiteen ga innspill til konkrete endringer og ber administrasjonen vurdere
effekten av disse. Resultatet fremlegges på neste komitémøte.

Sak 4-1/22

Oppdretterseminar 2022
Leder av arbeidsgruppen, Anita Sønsteby orienterte om status. Det er gjort avtale
med flere foredragsholdere og programmet er nærmest klart. Arbeidsgruppen ønsker
at oppdretterseminaret avholdes som planlagt, 18-20. februar på Linne Hotell.
Avlskomiteen finner programmet spennende, og mener ut fra dagens situasjon der
myndighetene innfører lettelser på restriksjonene, at seminaret avholdes etter
planen. Det bemerkes at informasjon, inkludert program må gjøres kjent snarest
mulig.
Avlskomiteens vedtak:
Oppdretterseminaret avholdes som planlagt.

Sak 5-1/22

Oppdretterbragden 2021
Oppdretterbragden utnevnes av Avlskomiteen etter innstilling fra sportsavdelingen i
Norsk Trav. Administrasjonen redegjorde for sin vurdering.
Avlskomiteens vedtak:
Unntatt offentlighet.
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Sak 6-1/22

Avlskomiteens årsrapport for 2021
Rapporten vil være en del av DNTs årsberetning for 2021. Frist for innlevering er 14.
februar 2022. Komiteen diskuterte temaer som bør inngå i rapporten og prosessen
videre.
Avlskomiteens vedtak:
Avlskomiteen ga inspill til komiteens årsrapport for 2021. Komitéleder Foss sørger
for at rapporten sendes innen angitt frist.

Orienteringssaker:
1. Trav 2025
2. Avls- og registreringsreglementet 2022
3. DNTs Avlsfond

24. januar 2022

DNTs Avlskomité
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