
Styremøte Travavl.no 

Tid:  19. desember 2015 kl 12.00-14.00 

Sted: Bjerke travbane 

Til stede: Per Erik Hagen, Ole Morten Nilsen, Hanne Lynne, Ann Berit Sagedal(telefon). 

 

Saksliste 

Referatsaker 

Møte med samarbeidende organisasjoner onsdag 16. desember  

Klasseløpshelgen - Oppdretter må nevnes og komme på seremoniplass i kval og i flere 

sammenhenger enn hva som gjøres nå. 

Auksjonen 2015: 35% opp i 2015. Lørdag er uansett en bedre dag? 

How to breed a champion 

Travavls Elitetreåringer - Gunnar Flåten vinner av konkurransen 1015. Flybillett t/r Paris. Gavekort og 

middag ble andre- og tredjepremiene. 

Made in Norway 2015 - Jury bestående av Jan Hedrén, Truls Gravdal Pedersen og Kristine Kvasnes 

har enstemmig valgt Papagayo E som beste norskoppdrettede travhest i 2015. Diplom overrekkes i 

seremoni den 19/12. 

Sak 1 – Økonomi 

Sak 2 – Medlemmer 

Sak 3 – Hingsteavtaler 2016 

Sak 4 – Syn på toårsløp 

Sak 5 - Disponeringen av 1,7 mill oppdretterpenger fra 2014 

Sak 6 - Langsiktig finansiering av oppdretterpenger i Europa. 

Sak 7- Årsmøte 2016 

Sak 8 - Rammevilkår for oppdretterne – planer for 2016 

 

 

 

 

Sak 1 – Økonomi 
Ole Morten orienterte om status økonomi. Vi har grei økonomi, og kan bruke noe mer penger i tiden 
som kommer. Har pr dd kr 86.396 på konto. 

 Vi bør ha en vegg i teltet der vi kan annonsere hva Travavl driver med, bl.a avtalehingstene  

 Vi bør ha stand i auksjonsområdet   på klasseløpshelgen. 



 Hanne utarbeider enkle annonser som passer til å trykke i program, løpsbulletin etc. 

 Vi bør arrangere foredrag med aktuelle tema.  

 Subsidiere foredragsholdere for å gjøre kurs billigst mulig for oppdrettere. 
Vedtak: Økonomistatus tas til orientering 
 
 
Sak 2 – Medlemmer 
Vi har ca 120 medlemmer. Vi bør kunne få opp medlemstallet. 
Sjekke auksjonskataloger for å finne oppdrettere som ikke er medlemmer, tilskrive disse(ansvar Ann 
Berit). 
Vi sender ikke faktura for 2015 til medlemmer som er nye sent på året. 
Sende ut faktura for 2016 i januar/februar. 
Bruke faktureringsprogram 
Nye medlemmer får tilsendt giro og bankkontonummer fjernes fra websiden. 
 
Sak 3 – Hingsteavtaler 2016 
Vi sjekker om tidligere avtaler opprettholdes i 2016 
Judge Joe, Pastor Stephen og Orlando Vici er meldt ut av Øystein Eriksen. 
 
Ansvar for å sjekke: 
-Yarrah Boko/ Ole Morten 
-Global farm, Truls Heslien/ Per Erik 
-Gentle Tilly ? 
-Cecena Ås/Ole Morten 
-Thai Tanic/Per Erik 
- Wirkola sine hingster/Per Erik 
-Menhammar hingster/ Hanne kontakter Odd Dvergsdal eller Menhammar direkte 
Styret kan på eget initiativ sjekke med andre hingster. 
- Grupperabatter? 
 
Sak 4 – Syn på toårsløp 
Hensikten med to-års løp må være å forberede hestene på tre-års sesongen og ikke ødelegge 
unghestene .  Det bør være en moderat satsing med breddepremiering framfor høye 1. premier. 
Voltestart, ikke autostart.  
Vedtak:: Travavl.no ønsker en moderat satsing på toårsløp, lav premieskala, breddepremiering, uten 

autostart, der hensikt er å gi hesten rutine for 3-årssesongen. 

 

Sak 5 - Disponeringen av 1,7 mill oppdretterpenger fra 2014 
Bedekte hopper i 2015 er omtrent som 2014. Kanskje noe opp. 
Følltilskudd ikke aktuelt i 2015. Vi får ikke støtte fra Veikle Balder og hesteeierforeningen  til å gi 
oppdrett på utenlands-starter jf forslaget vårt. Til tross for at kaldblods tjener mer ute. Avlskomiteen 
er splittet i sitt syn.  
Vedtak: Per Erik bruker utarbeidede grafer og skriver artikkel for å synliggjøre fakta som grunnlag. 
 

Sak 6 - Langsiktig finansiering av oppdretterpenger i Europa. 

Enighet om at det er en interessant tanke at løpsarrangøren i de ulike landene, men at det 

sannsynligvis ligger fram i tid, og man må se på saken angående omfang og evaluering. De fleste land 



lager for få hester og trenger tiltak for å støtte eget oppdrett. Mer og mer starting over landegrenser 

og oppdretterne tjener mindre på dette.  

Vedtak: Vi ber DNT om å vurdere/utrede modellen der løpsarrangør betaler oppdretterpenger via 

sentralforbundene, og om dette kan være en mulighet for nytt system.  

Sak 7- Årsmøte 2016 
Årsmøtet avholdes i forbindelse med oppdretterseminaret siste helga i februar, på Olavsgaard hotell. 
Vedtak:  Vi avholder årsmøte fredag 26. februar. 

Sak 8 - Rammevilkår for oppdretterne – planer for 2016 

Kostnadsreduksjoner – omsetningsstøtte – salgsmønstringsløp – turer – møter – løp – profilering 
Trenger ikke være veterinær for å inseminere hopper, men må ha kurs på veterinærhøgskolen. 
Vedtak: Vi ber DNT ta opp med veterinærhøgskolen om igangsetting av  kurs for inseminasjon av 

hopper. Og vurdere om dette være et nødvendig tiltak for distrikter der det ikke finnes tilgang på 

veterinærer for reproduksjon? 

 

NYTT STYREMØTE MEDIO JANUAR 2016 


