
 

Endelig protokoll 

 

Onsdag 14. oktober 2015 

ble Avlskomitémøte 3/2015 

avholdt i peisestua på Bjerke Travbane 

kl. 10.00 – 14.30 

Til stede:  Ole C. Ødegaard, Jostein Rekstad, Hans Emil Hansen, Berit Tveter Alm, Haavel O. 

Stastad og Tone M. Blindheim (også referent).  Fra DNT møtte generalsekretær Rune 

Gustavsen og avlssjef Anders Järnerot. 

Sak 14/15 Protokoll for møte i AK den 23.april ble lest opp 

Sak 15/15 Informasjon om ulike punkt ble gjennomgått 

Sak 16/15 Innavlsproblematikk kaldblod  

 

Tone Blindheim informerte fra møte i norsk/svensk kaldblodskomité avholdt 19. og 

20.august i Stockholm der bl.a. innavl var tema. På dette møtet foreleste Thorvaldur 

Arnasson, Susanna Eriksson og Hanne Fjerdingby Olsen om indeks, avl i små 

populasjoner og genetisk forskning på innavl.  Sistnevnte har også tidligere vært 

engasjert av DNT for å se på innavl i vår kaldblodsrase, og har senere utviklet såkalte 

kluster-analyse på kaldblodstraveren. DNT har ved Anders Järnerot inngått en avtale, 

verdi kr 100.000,- for å utvikle dette. Fagmiljøet representert ved disse tre advarer 

mot den økende innavlsgrad i vår kaldblodsrase, og mener større genetisk variasjon 

er løsningen. 

Sak 17/15 Eksportklausul 

 

Ole Ødegaard tok opp til diskusjon betydningen av denne, som han mener var mer 

aktuell tidligere da oppdretterpremien og mulighet for inntjening var lavere i Sverige.  

Eksportklausul står på hestens sertifikat og skal krysses av for ved salg til Sverige, der 

man godtar at hesten kan selges ut av landet.  Avlskomitéen ser at jfr. 

kaldblodsavtalen/avlssamarbeidet med Sverige så er det ønskelig at denne fjernes.  

Berit TA presiserte at på varmblod må den fortsatt gjelde for å unngå at man finner 

sitt oppdrett på Malta.  Saken sendes DNTs styre for behandling. 

Sak 18/15 Rutiner innkalling/ protokoll -   

 

Mail fra Per Erik Hagen.  Ønsker ferdig tekst som forslag til vedtak/ behandling.  

Saken ble diskutert, men ble bestemt utsatt til neste møte da PE Hagen ikke deltok på 

møtet og kan siden fremlegge saken selv. 

  



Sak 19/ 15 Avlsplan kaldblod 

 

Denne skal revideres og er aktuelt når «Lov om kåring» frafalt ved nyttår, og 

avlsplanen skal fornyes/ oppdateres jfr. kåringsbestemmelsen. Anders Järnerot 

fremhevet den gode journalistiske jobb som ble utført med avlsplan for varmblod, 

ved Per Erik Hagen.   Forslag fra Ole Ø om at Tone MB lager utkast til avlsplan for 

kaldblod og sender til Avlskomitéen før neste møte.  Avlsplan må også tas opp på 

møte i N/ Sv kaldblodskomité for å lage felles avlsplan med Sverige for kaldblod.  

Videre skal denne godkjennes både i DNT og Svensk Travsport. 

Sak 20/15 Eventuelt  

a) Mønstringsløp kaldblod  

Ole Ødegaard informerte om ordningen med mønstringsløp i Sverige og Norge, 

og leste opp brev sendt DNT høsten 2014.  Brevet ble skrevet av Ole Ø og Tone 

MB etter at mønstringsløp hadde vært på dagsorden i N/ Sv kaldblodskomité i 

august 2014 og man ønsker felles regler i begge land.  Dette er fremdeles et 

sterkt ønske i komitéen, og brevet ble levert Rune Gustavsen for behandling i 

DNTs styre.  Ødegaard viste til undersøkelse utført av Per Ole Tysland, som viser 

at hestene går saktere i sitt andre mønstringsløp.   

 

b) Innskudd klasseløpene  

Ole Ø leste brev som er sendt til alle forbundsledere (høring) ang. økte innskudd i 

Klasseløpene.  Rune Gustavsen informerte om historien vedr. innskudd fra 2006 – 

2014, og spør om det er tid for å justere innskuddene eller evt. senke premien 

noe.  DNTs styre mener at dette vil påvirke alle aktører i lang tid. NR gir 21. 

millioner til storløpsmidler og der 2 mill. går til Klasseløpene.  For 2016 er 

situasjonen at DNT må finne ca kr 600.000,- i budsjett som brukes på 

Klasseløpshelg. Berit TA spør om mulighet for å finne en stor sponsor?  

«Hurtigarbeidende utvalg» har også saken oppe til diskusjon.  Avlskomitéen 

avventer saken. 

 

 

c) Kåring 

AJ informerte om at kåring i Østersund var veldig bra arrangert og godt 

markedsført. Kåring på Biri 13. og 14.november, tema fredag kveld; Temming av 

unghest. 

 

d) Facebook   

Rune Gustavsen informerte om DNTs inntreden på Facebook.  Kim Are Sveen 

bruker 40-50 % stilling på markedsføring, og informasjon legges ut på 

Travsport.no på formiddag og senere på Facebook på ettermiddag.  Veldig godt 

mottatt av folket. 

 

 

e) Bjerke Travbane Eiendom AS 

Rune Gustavsen informerte om at DNT har ansatt en eiendomsmann, og at 

eiendomsdelen har tatt mye av hans tid.    



f) Trav i Nord-Norge 

Videre informerte Gustavsen om at trav i Nord-Norge ville være tema på 

styremøte  fremover, og hvordan stimulere til trav og avl rundt anleggene i Bodø 

og Harstad. 

 

g) Neste møte 

Ny dato for møte i AK ikke fastsatt, men blir på nyåret. 

 

 

Oslo, 27. oktober 2015 

 

Ole C. Ødegaard 

Leder 

sign 

 

Anders Järnerot 

sign 

 

 

Tone M. Blindheim 

referent 

sign 


