Endelig utgave

Torsdag 25. august 2016
ble Avlskomitémøte 5/2016
avholdt i peisestua på Bjerke Travbane
kl. 10.00 - 14.30
Til stede:

Per Erik Hagen, Arild Hansen, Ingvild Seljord, Ole C. Ødegaard, Tone M. Blindheim,
Nils O. Bergslien. Fra administrasjonen møtte Anders Järnerot, Tore Kristiansen (sak
17 d) og Ellen Minge (referent).

Per Erik Hagen ønsket alle velkommen til møtet. Det ble meldt 3 saker til eventuelt.
Sak 16/16

Protokoller
Avlskomitémøte 4/16, 12. mai. Ingen merknader.

Sak 17/16

Informasjon
a) Norsk-Svensk kadlblodskomité, møte planlagt 17. august (Tone M. Blindheim)
Tone M. Blindheim refererte. Tema: Avl og sport. De ønsker møte med
kåringsnemda. Sverige sliter også med bedekningstall. Mange norske hester
eksporteres til Sverige. Det forskes på slektskap, foreløpig rapport fra dette ferdig
rett etter nyttår.
b) Norsk/fransk føll
Anders Järnerot fortalte om arbeidet med registreringen av det første norsk/franske
føllet, født 2015. Registreringen av denne er nå ferdig.
c) Årets auksjon
Järnerot kunne fortelle at det er 159 hester på auksjonen i år. Noe forfall blir det
alltid. Mange kaldblods i år. I katalogen er det en oversikt over Eliteavlshoppene,
men det må også merkes på den enkelte hesten som er til salgs.
d) DNTs styremøte 18-19 august
Tore Kristiansen refererte fra styremøter som har vært avholdt etter Avlskomitéens
siste møte – i mai.
UET ønsker å arrangere en «breedingday» i 2017. Styret jobber med
«brannslukking», Leangen-saken, Terminlista 2017, Strategiplan for Nord-Norge. Det
skal være landsrådsmøte under klasseløpshelgen. Forslaget fra Avlskomitéen om
fordelingen av 1,4 mill har styret ikke gitt sin tilslutning til.
e) Nordisk mesterskap kaldblods
Det har vært avviklet et ikke offisielt nordisk mesterskap i Ålen i Finland. Man ønsker
å opprette et offisielt nordisk mesterskap.
f) Oppdretterseminar 2017, turer til Utegang Lesja/BR-trøndelag høsten 2016 og en
til Åpent Stutteri-helgen i Normandie i mars. Per Erik Hagen har i samarbeid Kari
Hustad fra NHS lagd en foreløpig reiseplan. På oppdretterseminaret kan følgende
være aktuelt: Lars Våler (toll), Reidar Førde (beite) Sturla Pettersen (eliteavlshopper),
Mustad (smed) (bilder), Söderberg, Paul Spears, Siri Furre (innavl), vet. Ragnhild
Diesen (drektighet på hopper, AACC-problematikken, Stefan Melander
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Sak 18/16

Avlsplan kaldblod
Blindheim har lagd oversikt over endringene i avlsplanen. Hele avlsplanen må endres
der hvor NHS omtales, DNT vil ha ansvaret for avlsplanen selv.
5.1. Arild Hansen har innspill her.
6.4. Antall hopper bør økes til 3-5 pr år.
Vedtak:
Blindheim renskriver avlsplanen i samarbeid med Arild Hansen. Så tilbake til
avlskomitéen på neste møte. Tidsplan: ferdig skrevet 15. oktober, så til
avlskomitéens møte 27. oktober.

Sak 19/16

Føll ved foten fra tredjeland
Rundt 2006 ble det åpnet for å importere føll ved foten med fulle, norske rettigheter.
Motytelsen var at hoppa ble ilagt varig eksportforbud. Hensikten var å stimulere til
import av hoppemateriell som vi ellers ikke ville fått.
I år har dette gjort seg utslag i treåringer som Forever Peace og Born In The USA. Det
ble tatt opp med DNT at det måtte være galt at disse skulle ha oppdretterpenger.
Etter en del fram og tilbake er det avklart at de skal ha dette, i henhold til det
reglementet som har regulert dette. Likevel kan det være greit at ordningen blir
gjennomgått i forbindelse med neste reglementsrunde.
Veien til framgang for norsk varmblodsavl ligger i stor grad på forbedring av
hoppemateriellet. Det er derfor gode grunner til å fortsette ordningen. Samtidig er
det mulig å tenke seg at måloppnåelsen kan bedres ved å sette krav til at hoppa skal
være forholdsvis ung, slik at hun kan få en del føll i Norge. Det er også mulig å sette
kvalitetskrav.
Vedtak:
Avlskomitéen vil i løpet av høsten gå nøye gjennom ordningen.

Sak 20/16

Utvalget for DNTs Eliteavlshopper
Bjørn Kåre Herbjørnrød (75) har på grunn av alder bedt om avløsning i utvalget som
finner de nye hoppene som skal hedres som DNTs Eliteavlshopper. Resten av utvalget
ønsker å fortsette arbeidet. Dette er Jostein Rekstad (kbl), Ola Martin Foss og Tone
Wirkola (vbl). Leder av utvalget er Per Erik Hagen. Det er viktig med kontinuitet for å
holde oversikt over kandidatenes utvikling.
For å erstatte Bjørn Kåre trenger vi en ny person. Arild Hansen har signalisert
interesse. Fra Veikle Balder er Jakob Sætre foreslått. Per Erik Hagen, Ole C. Ødegaard
og Arild Hansen forlot møtet under behandlingen av denne saken.
Vedtak:
Jakob Sætre ble valgt, dette med bakgrunn i at vi da får med en fra Veikle Balder.
Resten av utvalget gjenoppnevnt for 2 år.
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Sak 21/16

Søknad om dispensasjon fra registreringsreglementet
Brev fra Nina Fagerheim hvor hun søker om få registrert et føll født 2016 e. Igelson –
Eng Fly. Hingsten er ikke kåret. Fagerheim forklarer at hun kjøpte Eng Fly med tanke
på bedekke med egen hingst, Igelson, i 2016. Veterinær har bekreftet at hoppa ikke
var drektig 7.2.2016. Imidlertid så kom det et føll 22. juni.
Forslag til vedtak i DNTs styre:
Igelson var ikke kåret eller godkjent for bedekning av eiers egne hopper i 2015. Det
var heller ikke samme eierforhold på hingsten og hoppa Eng Fly i 2015. Føllet født
2016 kan ikke registreres.

Sak 22/16

Finnhesten
Det har vært diskusjoner om å innføre finsk blod for å motvirke for høy innavlsgrad.
De svenske vil ikke ha inn den rasen i sin populasjon.
Vedtak:
Avlskomiteen vil fortsatt ikke ha inn finsk blod i den norske kaldblodsrasen.

Sak 23/16

Hingstepris
Det er kommet spørsmål om DNT kan bidra til å styre hingstepriser.
Vedtak:
Avlskomitéen ønsker ikke at DNT forsøker å styre hingstepriser.

Sak 24/16

Kompetanse for Avlskomiteens medlemmer
Vi i Avlskomitéen må forvente å få spørsmål om diverse regler innen travsporten. Det
er derfor fornuftig å bruke litt tid i forbindelse med møtene til å lese seg opp på
regelverket. En sideeffekt kan også være at vi lettere fanger opp temaer som kan
vurderes på ny. Hagen gjennomgikk registreringsreglementet, et par ting ble
oppklart.
Vedtak:
Reglementet tatt til orientering.

Sak 25/16

Eldre hopper i V75
Skal hopper eldre enn 8 år får gå løp i hoppeserien?
Vedtak:
Dette må arbeidsgruppen for ny sportsplan ta opp.
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Sak 26/16

Arbeidsgruppen for ny sportsplan – valg
Forslag på Ødegaard og Hagen. Begge har vært med tidligere, det er viktig med
kontinuitet.
Vedtak:
Ole C. Ødegaard og Per Erik Hagen ble valgt.

Sak 27/16

Eventuelt – tomme hopper
Det stor frustrasjon blant hingsteholdere og hoppeeiere over bl.a. pris på
veterinærutgifter som overstiger føllavgiften. Seminteknikere ville kunne redusert
utgiftene. Det finnes ingen utdanning for seminteknikere i Norge, og av den grunn
vil utdanning tatt ut utlandet ikke bli godkjent i Norge. Seminteknikere kan være et
aktuelt tema for hingsteholderseminar.
Blindheim og Hansen tar ansvar for seminar med emnet «Tomme hopper»

Neste møte i Avlskomitéen blir torsdag 27. oktober.

Oslo, 1. september 2016
Per Erik Hagen
leder
Anders Järnerot
Ellen Minge
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