DNTs Avlskomité
Møte nr. 2/22
Teams
19. april 2022 kl. 16.00-18.00
Til stede: Arnt Foss, Ments Tore Møller, Anita Sønsteby (deltok ikke på orienteringssakene), Elin
Bergseth, Karoline Bakke Wethal og Kristine Støen Kivle.
Fra administrasjonen møtte avlsansvarlig Laila Stolpnes og Sjefsveterinær Anne V. Wangen.
Sportssjef i Norsk Trav AS, Tron Gravdal deltok under sak 2-2/22.
Saker til behandling:
Sak 1-1/22

Protokoll fra Avlskomiteens møte nr. 1/2022
Protokollen er tidligere godkjent pr. e-post.
Avlskomiteens vedtak:
Protokoll nr. 1/2022 godkjennes.

Sak: 2-2/22

Kriterier for utnevnelse av eliteavlshopper
Rutiner og kriterier for utnevning av DNTs Eliteavlshopper ble forrige gang revidert
og første gang offentliggjort i desember 2018. I henhold til regelverket skal det
revideres senest hvert 5. år, og Avlskomiteen har tidligere påpekt at regelverket bør
justeres.
På bakgrunn av de innspill som Avlskomiteen kom med ved forrige møte har
administrasjonen foreslått noen justeringer på gjeldende regelverk.
Følgende endringer er foreslått:
Kaldblods
Pkt d) en mindre endring i ordlyd som ikke påvirker selve punktet for kåring
Pkt g) tar bort krav til et at minst en av to millionærer må være ei hoppe
Pkt h) strammer inn tidskravet i dette punktet fra 1.26,0 til 1.25,0
Varmblods
Pkt a) legger til Hans Petter Tholfsens Minneløp og Norgesmesterskap i listen over
klassiske løp
Pkt d) en mindre endring i ordlyd som ikke påvirker selve punktet for kåring
Pkt g) tar bort krav til et at minst en av to millionærer må være ei hoppe
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Avlskomiteens vedtak:
AK støtter forslagene fra administrasjonen til punkter som bør revideres i dagens
regelverk, og kom med ytterligere noen kommentarer. Det bes om at
administrasjonen kommer med et endelig forslag til reviderte «Rutiner og kriterier
for utnevning av DNTs Eliteavlshopper» til det neste møtet i AK.
Sak 3-2/22

Avlsplan varmblods
Administrasjonen har siden forrige møte i AK blitt gjort oppmerksom på at
Mattilsynet (MT) har kommet med nye krav/retningslinjer og tidsfrister når det
gjelder avlsplanen. NHS har påbegynt jobben med å utforme avlsplanen etter MTs
retningslinjer.
Avlsplanen har vært ute til høring i organisasjonen og hos samarbeidende
organisasjoner. Følgende har kommet med innspill: Jorunn S. Ballangrud, fagrådgiver
avl ved Norsk Hestesenter, Travavl.no, Østfold Travforbund, Vestfold Travforbund og
Midt-Norge Travforbund.
Utkast til avlsplanen er oppsatt etter gjeldende retningslinjer. Avlsplanen skal være
NHS i hende innen 1. oktober, NHS har en måned på seg til å vurdere avlsplanen og
MT skal ha avlsplanen innen 1. november. MT har deretter tre måneder til å komme
med tilbakemeldinger.
Avlskomiteens vedtak:
AK forsetter revidering av avlsplanen etter mal fra NHS. Administrasjonen bør ha
revidert avlsplan i hende innen 15. mai 2022.

Orienteringssaker:
1. Oppdretterseminaret 2022
2. Møte i Norsk/Svensk kaldblodskomite 30.04.2022
3. Klasseløpsauksjon 2022
4. Oppsummering studie «Sudden death»
25. april 2022
DNTs Avlskomité

Arnt Foss
Leder

Elin Bergseth
Nestleder

Karoline B. Wethal
Medlem

Anita Sønsteby
Medlem

Ments Tore Møller
Medlem

Kristine Støen Kivle
Medlem
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