Referat Avlskomitemøte 3/2017 31.08.2017 kl 10,
Bjerke peisestua
Tilstede: Per Erik Hagen, Tone Blindheim, Ingvild Seljord, Arild Hansen, Nils Bergslien, Ole
Ødegaard, samt Tron Gravdal og Laila Stolpnes fra adminstrasjonen.

Saksliste:
Sak 14/17 Protokoller/referater/informasjon
a) Protokoll fra Avlskomitéen 3/2017, ok.
b) Oppdretterseminaret 2018, fortsette samarbeidet med NHS. Ikke bundet opp i person, men litt
spente på hvem som etterfølger Kari Hustad i hennes stilling på NHS. Vurdere lavere pris for første
gangs deltakere. Administrasjonen skal anmode forbundene om å legge til rette for regionale
seminarer. Østfold har hatt suksess, og opplegget kan være et greit utgangspunkt for andre.
c) Auksjoner 2017. Skuffende på Forus – svært tvilsomt om det blir noe auksjon i 2018. Ønskelig med
litt mer offensiv markedsføring av Klasseløpsauksjon.
d) Status premiesjansen. Gjennomgang av antall finaleklare premiesjansehester. Noen flere
innmeldte i Premiesjansen for 2018/2019.
e) Seminteknikerkurs. Enighet om at dette vil være ett bra supplement. Administrasjonen sjekker
videre rundt muligheter for kurs. Finnes godkjente seminteknikere som fungerer i
Norge etter å ha vært på kurs i Sverige.
Bemerkning til saksliste: Når det gjelder sak 20/17 må det skilles på spørsmålet om avlsstasjoner/drift
og spørsmålet om BLUP.
Sak 15/17 Arbeidsform og mandat – avklaring roller mellom avlskomiteen og avlssjef
Avlskomiteens instruks revideres frem mot generalforsamlingen i 2018. Sette opp ett forslag som
presenteres neste møte i AK. Ønske at Avlssjef presenterer AKs syn i DNTs styremøter.
AKs leder møter i DNTs styre om Avlssjef må representere et annet syn enn AKs.
Sak 16/17 Avlsvurderingsnemnda varmblods, se vedlegg 1.
Uklart om avlsplanen skal via Mattilsynet, dette må undersøkes. Innhente forslag når det gjelder
medlemmer i avlsvurderingsnemda. Flere forslag luftet. Leder undersøker nærmere. Se til danske
systemet når det gjelder offentliggjøring av delpoeng. Sverige reviderer sitt regelverk 5/9. Egen nemd
til å forberede presentasjon av hingstene.
Sak 17/17 Svensk/Norsk kaldblodskomitee, avlsplan, se vedlegg 7
Foreløpig ikke noe nytt når deg gjelder avlsplanen, men det skal være møte angående avlsplanen i
Stockholm 25. september.
Sak 18/17 Hingsteholderseminar, se vedlegg 2.
Det planlegges hingsteholderseminar 17.11.2017 i forbindelse med Axel Jensen på Bjerke, Tone
Blindheim har ansvaret for planlegging, Laila Stolpnes innhenter tilbud fra Linne. Kostnadsramme for
seminaret må innhentes.
Sak 19/17 Oppfølging oppdretterpremier utland, vedlegg 3 og 4.

Avlssjefen presenterte det underlag for diskusjon som skal presenteres for forbundene på høstens
travkonferanser.
AK bemerket at de opprettholder sitt vedtak da saken ble behandlet i mai (Sak 12/17);
«Avlskomiteen ber styret i DNT om å trygge oppdretternes vilkår i forhold til hvor hestene starter.
Dette gjøres slik at de får fulle satser i hele Norden og inntil 10 prosent for starter i UET utenom
Norden begrenset til en finansiering med 13 prosent av premiematrisen.»
Forslaget til en ny modell for å stimulere oppdrett og omsetning av norskfødte unghester ble
presentert for AK.
Sak 20/17 Innspill fra Veikle Balder, herunder spørsmål om avlsstasjoners drift på helligdager,
vedlegg 5 og 6.
BLUP ble diskutert, dette er en sak som taes videre med NSK, hensyn til kostnad og nyttevurdering,
BLUP innehar store svakheter.

Sak 21/17 Drift av avlsstasjoner/helligdager.
Avlskomiteen behandlet klage på Spangberg Hingstestasjon fra Vidar Arnesen i møte 31.08.2017.
Avlsplan for kaldblodstraver med tilhørende instruks for bruk av kåret avlshingst, er under revidering.
I den nye avlsplanen vil det bli tatt inn bestemmelser som skal sikre at tilsvarende situasjoner, som
den som omtales i klagen, unngås for framtiden.
Eventuelt
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Per Erik Hagen

