Endelig protokoll

Torsdag 21. januar 2016
ble Avlskomitémøte 1/2016
avholdt på Linne Hotell
kl. 10.00 – 16.30
Til stede:

Ole C. Ødegaard, Tone M. Blindheim, Per Erik Hagen, Hans Emil Hansen og Berit
Tveter Alm. Fra administrasjonen møte Anders Järnerot, Rune Gustavsen og Ellen
Minge (referent).
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Protokoller
Avlskomitéen 3/15 – ingen merknader.
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Søknad om dispensasjon – sertifisering
Søknad fra Arve Sakariassen om registrering av 2 hester født 2013 og 2014 u.
svenskregistrert hoppe Golden Glory.
Sakariassen var eier av Golden Glory fra 20.7.2007 – 30.11.2014, i Sverige. Begge føll
er han da oppdretter av. Han er imidlertid ikke eier av hoppa nå.
Føllene vil ikke kunne bli registrert i Sverige. Fristen for registrering der er ikke
overholdt.
Komitéen drøftet litt at og fram og kom til følgende:
Forslag til vedtak i DNTs styre:
Hestene kan ikke beskrives som «føll ved foten» lenger. Eksportsertifikat vil ikke bli
lagd på hestene da de ikke er registrert i Svensk Travsport. I tillegg kan hestene
heller ikke passere grensen uten hestepass.
2- og 3-åringen u. Golden Glory kan ikke norskregistreres, verken som svenskfødt
(importhest) eller norskfødt.
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Avlsfremmende tiltak
Anders Järnerot fikk tilsagn på søknad utarbeidet til til Norsk Hestesenter om
prosjektmidler, i tillegg til det som er skrevet der nå vil det også bli søkt om støtte til
«Til start».
En arbeidsgruppe har jobbet med fordelingen av 1,7 mill. Per Erik Hagen fortalte litt
om dette. Det ble en drøfting rundt notatet fra arbeidsgruppen. I tillegg så komitéen
på innspill fra Norsk Hesteeierforbund og Veikle Balder.
Man veide for og imot forslag fra de som har kommet med innspill og så stemte man
over følgende:
1) 1 mill til oppdretterfond – 700.000 til andre tiltak
2) 10% av 1,7 mill brukes hvert år framover
3) 1,5 mill til oppdretterfond – 200.000 til andre tiltak
5 stemte for forslag 2 og Per Erik Hagen stemte for forslag 3.
Forslag til vedtak i DNT’s styre:
Man søker å bruke 10% av 1,7 mill hvert år til avlsfremmende tiltak. Det
annonseres i 2016 slik at interesserte kan søke DNT om støtte for 2017.
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Avlsplan kaldblod
Tone M. Blindheim ledet saken.
Avlsplanen ble gjennomgått punkt for punkt. Blindheim tar ansvar for endringene i
samarbeid med referenten.
1 Innledning –NHS har ikke ansvar for avlsplanen lenger – SKRIVES OM
2 Rammebetingelser for avlsarbeid på hest i Norge – ENDRES
2.1. Hesteholdets omfang og brukere av hest – FJERNES
2.2. Avlsdyrbestand og avlsstuktur – FJERNES
2.3. Økonomiske rammebetingelser for avlsarbeidet – SKRIVES OM
2.4 Faglig utvikling og samarbeid – KOMPRIMERES OG SKRIVES OM
3. Generell avlsmålsetting på hest
KORTES NED
4. Avlsmålsetting for kaldblods traver
OK – LEGGE TIL samarbeidet med Sverige
5. Avlsmålet for kaldblodstraveren
Underteksten må FREMHEVES
5.1. Første avsnitt OK. «Farge og avtegn» FJERNES. «Eksteriør» FJERNE: «Mye tagl i
pannleugg, man…»
5.2. Egenskaper som vektlegges for å nå avlsmålet
OK
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6. Utvalg av kaldblodshingster – kåring
Få med at det er DNT selv som er ansvarlig for kåringen.
6.1. OK - Endre NHS til DNT og STC til ST
6.1.1. OK
6.1.2. OK
6.1.3. Ta til Norsk-Svensk avlskomité: Kan hingsten kåres om våren som 3-åring?
6.1.4. OK
6.1.5. OK
6.1.6. OK – Endre forkortelsene på navn
6.1.7. Drøfting rundt kvoten på antall hopper. Komitéen ber administrasjonen å følge
opp sanksjoner for for sen innsending av bedekningsrapporter og for overbedekning.
Forslag til vedtak i DNTs styre:
Kvoten for antall hopper pr kåret hingst settes til totalt 80. 60 hopper i
oppstallingslandet og 20 hopper i det andre landet. Komitéen ber om at dette
oversendes Norsk-Svensk avlskomité.
6.1.8 OK
6.2 Individbedømmelse – kåring
6.2.1. OK
6.2.2 Setningen om mankehøyde FJERNES. Prosentfordeling på egenskapene: Tas til
NS-avlskomité for behandling der.
6.2.2.1 5%-kravet tas bort.
6.2.2.2. Krav om grunnlag 500.000 FJERNES
6.2.3. OK
6.2.4 OK
6.3. Bruk av hingst i KS (kunstig sædoverføring) OK
6.4. Bruk av egen ukåra hingst på egne hopper.
6.4.1. «Forskrift om godkjente...» BYTTES UT – NY FORSKRIFT. Hingsten skal
godkjennes av veterinær godkjent av DNT. Det gis en varig godkjenning av «egen
ukåra hingst» - NYTT
6.5. Fornying av kåring og avkåring
6.5.1. FJERNES
6.5.2. OK
6.6. Bruk av sæd fra død hingst
Rune Gustavsen stilte spørsmål om hvordan man takler det om det kommer en
søknad om å fryse sæd fra hingst som så kastreres og så bruke frossen sæd etter at
hingsten er kastrert. Nytt navn på punkt: Bruk av sæd fra død/kastrert hingst. I
teksten legges «kastrert» til.
6.7. OK
6.8. OK
7. Avlsregulerende tiltak
7.1. OK
7.2. Oppdateres
8. Avlsstimulerende tiltak
8.2.1.1. Stambøker kun på nett. Ellers OK
8.3. OK
8.4. OK
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9. Avlsfaglig og sportslig samarbeid på internasjonalt nivå
Dato for gjeldende avtale må oppdateres.
10. Oppfølging av avlsplanen
10.1. OK
10.2. FJERNES
10.3. FJERNES
11 Instruks for kåringsnemd og –dommere OK
12 Klagebehandling av kåringsavgjørelser OK
13 Tiltak som ønskes gjennomført
13.1. FJERNES
13.2. OK
VEDLEGG 1 Godkjente avlsorganisasjoner – FJERNES
VEDLEGG 2 Gjeldende forskrifter i Norge og Sverige. OPPDATERES
VEDLEGG 3 Regler for offisielle hesteutstillinger i Norge OPPDATERES
VEDLEGG 4 Instruks for bruk av kårede hingster til traveravl OPPDATERES
VEDLEGG 5 Registreringsreglement for norsk travsport OPPDATERES
VEDLEGG 6 Regler for utbetaling av opdretterpremier OPPDATERES
VEDLEGG 7 Mandat klagenemnd OK
VEDLEGG 8 Norsksvensk kaldblodsavtale OPPDATERES. Revidering høsten 2016.
VEDLEGG 9 Instruks for avlsrådet - FJERNES
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Informasjon
- Handelsbalansen, Järnerot viste søylediagram.
- Bedekningstall, Järnerot viste søylediagram.
- Oppdretterseminar – annonse. Seminaret flyttet til Olavsgård. Per Erik Hagen
fortalte om programmet.
- Seminassistentkurs i regi ASVT
- Oppdretterbragden
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Eventuelt
a) Eksportklausulen fjernet. Avlskomitéen ba styret om at klausulen ble fjernet på
kaldblodsrasen. Administrasjonen ba om begge raser. Styret ga sin tilslutning til
administrasjonens forslag.
Innstilling til DNTs styre:
Avlskomitéen ber styret om at eksportklausulen opprettholdes på varmblodsrasen
og ber om at endringen revurderes.
b) Treningstillatelser – avgift
For hester som står i trening i Norge belastes trener med kr. 2500 pr. hest pr. halvår.
Järnerot har ordnet slik at eier vil få regningen.
c) Lars Laumb
Fra sist høst ble Jostein Rekstad bedt om å omforme statuttene for løpet slik at kun
kårede hingster og premierte hopper kunne delta. Dette er blitt gjort. Imidlertid står i
baneprogrammet for årets løp at det gjelder for hingster og vallaker. Proposisjonen
ble sjekket, og der står det at løpet er for kårede hingster og premierte hopper. Altså
feil i programmet. Det er imidlertid bare hingster i løpet dette året.

Oslo, 2. februar 2016

Ole C. Ødegaard
Leder
Sign
Anders Järnerot

Ellen Minge
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