
 

 

Side 1 av 3 

 

 DNTs Avlskomité 
Møte nr. 5/21 

Hestesportens Hus, møterom 356 
26. oktober 2021 kl. 16.00-21.00 

 
Til stede: Arnt Foss, Ments Tore Møller (via Teams), Anita Sønsteby, Elin Bergseth, Kristine Støen 
Kivle og Karoline Bakke Wethal. 
 
Fra administrasjonen møtte avlsansvarlig Laila Stolpnes og seniorrådgiver Tore Kristiansen. 
Kommunikasjons- og utviklingssjef Marius Lundstein deltok under sak 2-5/21. 
 
Saker til behandling: 

Sak 1-5/21  Protokoll fra Avlskomiteens møte nr. 3/2021 og 4/2021 
Protokollene er tidligere godkjent pr. e-post. 
 
Avlskomiteens vedtak: 
Protokoll nr. 3/2021 og 4/2021 godkjennes. 

 

Sak 2-5/21 Trav 2025 

  Marius Lundstein orienterte om arbeidet med strategiplanen «Trav 2025»; historikk,  

  organisering, oppbygging og status. Gjennomgikk deretter høringsdokumentet med 

  spesielt fokus avlsrelaterte emner og inviterte Avlskomiteen til å komme med  

   høringssvar innen fristen 20. november. Komiteen diskuterte innholdet og vurderte   

   mulige innspill. Ut fra dette utarbeider komitéleder Foss et forslag til høringssvar som  

   behandles på neste komitémøte. 

Avlskomiteens vedtak: 
Avlskomiteen tar saken til foreløpig orientering. Høringssvar sluttbehandles på 
neste komitémøte. 

 
 
Sak 3-5/21 Klasseløpsauksjonen 2021 

Administrasjonen presenterte statistikk fra årets Klasseløpsauksjon og sammenlignet  
med de to foregående års auksjoner. Utover intern evaluering i administrasjonen, 
sendes også i år en spørreundersøkelse til selgere og kjøpere ved årets auksjon. I 
tillegg vil det være en åpen evaluering for alle, der spesielt Avlskomiteen og DNTs 
samarbeidende organisasjoner inviteres til å delta.  

 
Avlskomiteens vedtak: 

  Avlskomiteen tar saken til foreløpig orientering. 
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Sak 4-5/21 Avlsplan varmblods 
Under komitésak 7-1/21 påpekte Avlskomiteen behovet for en revisjon av 
nåværende avlsplan for varmblods. Komiteen vedtok å nedsette en arbeidsgruppe 
bestående av komitémedlemmene for varmblods med mål om at ny plan skal være 
revidert og virksom fra 1.1.2022. Arbeidsgruppa presenterte sitt foreløpige forslag.  
 
Avlskomiteens vedtak: 

 Avlskomiteen gjennomgikk forslag til ny avlsplan for varmblods. Komiteens forslag  
  sluttbehandles på neste møte. 

 
 
Sak 5-5/21 Rekruttering nye eksteriørdommere 

Administrasjonen orienterte om årets søknadsprosess, inkludert DNTs innstilling til 
kandidater i forbindelse med annonsert kurs på Norsk Hestesenter. Det var totalt ni 
søkere, som må betegnes som bra i forhold til tidligere år, der sju ble innstilt fra DNTs 
side. Hestesenteret oppgir at alle sju har fått invitasjon til å delta på opptaksprøven 
som vil bli gjennomført siste del av november. 
 
Kurset er for så vidt omfattende, og administrasjonen er av den oppfatning at de som 
gjennomfører og består kurset, bør få en «belønning», og ba om Avlskomiteen syn og 
eventuelle innspill til hvordan dette kan gjøres. 
 
Avlskomiteens vedtak: 
Avlskomiteen tok saken til orientering, og var positive til administrasjonens forslag 
om en ny støtteordning til de som gjennomfører og består dommerkurset. 
 

 
Sak 6-5/21 Oppdretterseminaret 2022 

Administrasjonen foreslår at oppdretterseminaret legges i forbindelse med den 
foreslåtte (terminlisten for 2022 ikke endelig vedtatt) V75-kjøringen på Bjerke 
Travbane 19. februar 2022. Administrasjonen foreslår videre samme arbeidsmåte 
som tidligere – arbeidsgruppa bestående av representanter fra Avlskomiteen (begge 
raser) samt representant fra hhv. Veikle Balder og Travavl.no med bistand fra 
administrasjonen.  

 
Avlskomiteens vedtak: 
Oppdretterseminaret 2022 avholdes 18-20. februar på Linne Hotell. Avlskomiteen 
vil være representert med Anita Sønsteby (leder) og Karoline B. Wethal. Veikle 
Balder og Travavl.no inviteres til å delta i arbeidet. 
 

 
Sak 7-5/21 Neste møte 

Komiteen har flere saker som må sluttbehandles innen gitte frister. Det er således 
behov for nytt møte i november.  

 
Avlskomiteens vedtak: 
Neste møte i Avlskomiteen fastsettes til torsdag 18. november kl. 1500 – 2000 på  
Hestesportens Hus. 
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Orienteringssaker: 

1. Norsk-Svensk kaldblodskomité 

2. Samarbeid NHS 

3. Eliteavlshoppe, vilkår og utdeling 

4. Mønstringsløpsordning – utsatt til neste møte 

5. Avlsreglementsrevidering 2022 
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Arnt Foss           Elin Bergseth     Kristine S. Kivle 
Leder               Nestleder                    Medlem             
     

 

 

Anita Sønsteby            Ments Tore Møller     Karoline B. Wethal  
Medlem           Medlem                                  Medlem 


