SERTIFISERING AV UTENLANDSKE HESTER
Hester med innlenderrett fra USA, Canada, New Zealand og Australia sertifiseres
etter dette reglement.
Innlendere fra land som er medlem i UET rammes ikke av dette reglement.
Hester med innlenderrett fra andre land sertifiseres ikke.
Føll som i fødselsåret importeres sammen med moren kan sertifiseres som norskfødt
under forutsetning at mor ilegges et definitivt eksportforbud. For hopper hvor det ikke
undertegnes for eksportforbud vil føllet bli registrert som norsk innlender uten
oppdretterpremier.
Vallaker, klapphingster og urhingster vil ikke bli sertifisert.
§1 Hingster sertifiseres etter følgende regler:
a) 1-åringer må ha mor eller minst 2 søsken som har oppnådd ett av kravene i
§1c) for hingster eller §2c) for hopper.
b) Hingster fra Europa samt hingster importert til Europa og startet der, må
oppfylle følgende minstekrav før eksport fra det land den er sertifisert:
2-åringer 1.21.5 (v) eller 1.20.5 (a)
3-åringer 1.19.5 (v) eller 1.18.5 (a)
4-åringer 1.17.5 (v) eller 1.16.5 (a)
5-åringer 1.16.5 (v) eller 1.15.5 (a)
6-7 åringer 1.15.5 (v) eller 1.14.5 (a)
c) Hingster fra land utenfor Europa må ved innførsel ha oppnådd følgende
bestetid:
2-åringer 1.20.5 (kortb.) eller 1.18.5 (langb.)
3-åringer 1.18.5 (kortb.) eller 1.16.5 (langb.)
4-åringer 1.16.5 (kortb.) eller 1.14.5 (langb.)
5-åringer 1.15.5 (kortb.) eller 1.13.5 (langb.)
6-7 åringer 1.14.5 (kortb.) eller 1.12.5 (langb.)
(kortb. =1/2 mile eller kortere / langb. = lenger enn 1/2 mile)
d) 8-15 åringer sertifiseres kun som avlshingster. Hingster som sertifiseres
kun til bruk i avl får ikke delta i travløp.
Hingster sertifisert etter § 1 a) - c) ilegges et minstegrunnlag på kr 50.000.
Hingster som norsksertifiseres som 1-åringer er fritatt fra minstegrunnlag.
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§2 Hopper sertifiseres etter følgende regler:
Hopper ilegges et minstegrunnlag på kr. 50.000. Følgende hopper kan fritas fra
minstegrunnlag:
a) Hopper som norsksertifiseres som 1-åringer.
b) Hopper hvor det blir undertegnet på definitiv eksportforbud. Eier må selv
opplyse om at eksportforbud aksepteres ved sertifisering. Eksportforbud kan
ikke ilegges hoppe som har startet med minstegrunnlag.
c) 6 åringer og eldre sertifiseres kun som avlshopper. Hopper som sertifiseres
kun til bruk i avlen får ikke delta i travløp.
§ 3 Alle forannevnte minstekrav vedrørende tiden skal være oppnådd i offisielle løp
(rekordløp eller kvalifiseringsløp gjelder ikke) i gangarten trav.
§4 Det kan kreves DNA-analyse av alle hester ved sertifisering i Norge.
§5 Hest som tidligere har vært importert og sertifisert i Det Norske Travselskap, men
som senere er blitt eksportert må ved en eventuell ny import tilfredsstille kravene for
sin årgang.
§6 Enhver innvilget dispensasjon i henhold til dette regelverk (uansett kriterium)
medfører automatisk 6 måneders klausul mot salg av det sertifiserte individ.
§7 I alle avgjørelser etter disse regler fungerer styret i Det Norske Travselskap som
ankeinstans.
Disse regler ble vedtatt av Det Norske Travselskaps styre, 18. november 2011.
Reglene er endret med virking fra 01.01.12
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