
 

Årsmelding 2017 

Årsmøtet 

Årsmøtet 2017 ble holdt på Scandic på Gardermoen fredag 10. februar. Det var 14 fremmøtte 

medlemmer til stede. Årsmøtet ble som vanlig holdt rett i forkant av Oppdretterseminaret. 

Per Erik Hagen ble valgt som møteleder. Han presenterte årsberetningen og regnskapet for 2016 som 

ble enstemmig vedtatt. Kontingenten ble enstemmig vedtatt videreført med 300 kroner. 

Innsendte forslag ble drøftet. Forslaget om å arbeide for at norske oppdrettere skal jobbe for å 

syndikere en avlshingst som kan løfte norsk avl og samtidig redusere kostnader ble enstemmig 

vedtatt. To forslag om å arbeide for forbedringer på konkrete forhold med auksjonsringen og 

området utenfor teltene på Klasseløpsauksjonen ble også behandlet. Når det gjelder auksjonsringen 

ble det vedtatt å arbeide for forbedringer gjennom evalueringer og uttalelser til arrangøren DNT, 

mens Atle Opstvedts forsalg om at travavl.no skulle ta initiativ om inndeling av området i baner for 

sikker fremvisning, og bredere ganger i oppstallingsteltet ble vedtatt med 8 stemmer. 

Styret fikk også i oppdrag å arbeide for å få til en mix-auksjon for lettere å kunne omsette 

avlsmateriell, og å jobbe for å oppmuntre flere til å starte med oppstalling av avlshopper og 

unghester i Norge. 

Valg: Som styremedlemmer for to år ble valgt Ann Berit Sagedal og Edina Ydersbond. Som leder ble 

valgt Per Erik Hagen. Varamedlemmer for ett år ble Mona Gåsbakk og Tom Andersen. Lage Rosten og 

Stein Fossan ble valgt som revisorer. Som valgkomite ble valgt Hans Tronstad, Bente Kurås Lillengen 

og Nils Otto Bergslien. Alle valgene var enstemmige. 

Godtgjørelsen til styret ble enstemmig videreført med 5.000 til leder og 2.500 til styremedlemmer. 

Varamedlemmer etter oppmøte.   

Styret 

 



Styret konstituerte seg med Hanne Lynne som nestleder, Ann Berit Sagedal som sekretær og Ole 

Morten Nilsen som kasserer. 

Styret har i arbeidsåret hatt fem styremøter, av disse tre telefonmøter, pluss diverse samlinger rundt 

arrangementer. 

Økonomien i foreningen er meget god. Regnskapet for 2017 viser et overskudd på drøye 22.000 

kroner og beholdningen ved årsskiftet er på 160.162 kroner. 

Dette er de viktigste sakene styret har arbeidet med: 

Kontakt med DNT 

Travavl.no er en samarbeidende organisasjon med DNT, og mottar driftstilskudd for dette. Vi har 

også deltatt på alle kontaktmøtene som er arrangert mellom administrasjonen i DNT og de 

samarbeidende organisasjonene. Leder har deltatt på tre slike og Edina Ydersbond på det fjerde 

møtet. Der informerer DNT om styrearbeidet og situasjonen for øvrig, og organisasjonene kan ta opp 

spørsmål. Dette er gjort løpende gjennom året. På disse møtene har vi tatt opp blant annet 

forholdene under Klasseløpsauksjonen (se årsmøtet 2017) og ikke minst DNTs forslag om en ny måte 

å tenke bredde foran prestasjonsbaserte ytelser til oppdretterne. I denne saken har leder meldt seg 

inhabil, siden han har deltatt i dette arbeidet i Avlskomiteen. Der er det inngått en 

kompromissforslag med kaldblodsrepresentantene. For travavl.no har nestleder Hanne Lynne signert 

styrets uttalelse, og denne ble presentert av Edina Ydersbond i samarbeidsmøtet med DNT. Denne 

uttalelsen er utsendt til alle medlemmer per epost og tar utgangepunkt i at travsport skal være 

konkurransebasert, at vi ønsker en fortsatt satsing på norskfødte hester, at vi ikke ønsker et flatt 

følltilskudd og heller ikke tak på oppdretterpengene per hest, hverken totalt eller i utlandet. Vi tar 

også avstand fra at politiske målsetninger om oppdretterpengene ikke skal være de samme i utlandet 

som i Norge. Samtidig har vi åpnet for et mulig kompromiss med å begrense oppdretterpenger til de 

eldste hestene, unntatt i V75 og andre storløp. Dette for å finansiere ordningen. 

Landslagsdrakt 

 

I løpet av 2017 ble de siste draktene solgt, slik at 150 jakker er ute, inkludert en til landbruksminister 

Dale. Styret har arbeidet med muligheten for å lage noen nye, da med større mulighet til å sette på 

selvvalgte hestenavn. Vi er ikke endelig i mål med et slikt opplegg. 

Avlshingst for syndikering 

Styret har hatt en løpende debatt om dette spørsmålet, men har i 2017 ikke funnet frem til en 

avlshingst som vi mener norske oppdrettere har ressurser til å kjøpe, samtidig som kvaliteten skal 

være slik at den gir oppdrettet et løft. En kandidat som ble vurdert var Muscle Hill-sønnen  

Southwind Mozart, men han måtte avlives etter en skade. 



Rabatthingster 

Travavl.no har i 2017 hatt avtaler og rabatter på føllavgifter for en rekke hingster. Dette virker å være 

noe medlemmene setter pris på. Størst rabatt var det på Coktail Jet. Hingster og rabatter er omtalt 

på vår hjemmeside. 

Hingstene 2017 var: Coktail Jet (bildet), Dream Vacation, Global Republic, SJs Photo, Broadway Hall, 

Order By Fax, Pastor Stephen, Support Justice og Juliano Rags. 

 

 

Travavls Elitetreåringer  

Konkurransen er gjennomført for tredje gang. Opplegget er å finne frem til de 10 hingstene og 10 

hoppene som en tror i sum vil kjøre inn mest penger i løpet av sesongen. Hensikten er å skape 

interesse for unghester generelt. i 2017 ble vinneren Per Erik Hagen, foran Ingar Hagen og Ragnhild 

Diesen.  

 



 

Årets «Made in Norway 2017» 

 

Vi har igjen kåret årets beste norskfødte varmblodstraver. I 2017, som i 2016, ble dette Lionel og 

hans oppdretter Terje Jensen. Han ble tredje i selveste Prix d’Amerique, vant Olympiatravet og NM, i 

tillegg til en rekke andre toppløp. Innkjørt i sesongen ble nesten 5 millioner kroner. Premien, et 

maleri laget av Margrete Grav, ble til stor oppmerksomhet overrakt til oppdretter Jensen under V75-

finalene i restauranten på Bjerke like før jul.  Juryen i år besto av Kristine Kvasnes, Tron Gravdal og 

Roy Jacobsen. 

Elektronisk medlemsblad 

Rett før nyttår sendte vi ut vårt første, elektroniske medlemsblad. Dette inneholdt ulikt stoff og 

fagartikler. Vi har planer om å fortsette med dette flere ganger i året. Hanne Lynne er redaktør for 

dette. 

Hoppeserien – Travavl.nos løp 

 



Nytt i 2017 var en avtale med DNT om å arrangere en hoppeserie med våre fremtidige avlshopper. 

Disse er V75-løp og kjøres derfor på dager med stort fokus og mange tilskuere på plass. Våre bidrag 

har vært seiersdekken med logoen vår på, og spesielle premier til finalevinnerne. Der har eier og 

oppdretter (hvis norsk) fått flybilletter til Prix d’Amerique. Begge årets finalevinnere har valgt å 

utsette premiereisen til 2019.   Styret har inngått en avtale med DNT om å videreføre dette også i 

2018. En nyhet der er at vi også har premiering til oppdretterne i kvalifiseringsløpene.  

Bedekninger går ned 

 

Etter at vi i to år har holdt bedekningstallene, til og med økt litt, viser tallene for 2017 at færre 

hopper er bedekt. Tallet per 15. januar er 711 bedekte hopper. De endelige tallene er fortsatt ikke 

klart, siden en del hopper er bedekt i utlandet og noen hoppeeiere er trege med å rapportere dette 

til DNT.  

Status norskfødte hester 

Norskfødte varmblods tjente totalt 91.999.500 kroner, opp fra 83.841.750. Det er hele 9,7 prosent 

opp. Inntjeningen per startende, norskfødte varmblodshest økte fra 45.725 kroner i 2016 til 46.896 

kroner i 2017, 2,6 prosent opp. Det er kjørt 71 færre løp for varmblods i 2017. 

Hoppenes inntjening er viktig. Tallene for 2017 viser dessverre en nedgang fra 33 prosent til 32,2 

prosent av totalen. Dette kommer til å endre seg i positiv retning når premiene i klasseløpene blir like 

for hingster og hopper. Dette gjelder årgangen som var åringer i 2017. 

 

Styret 16.1.2018 

  

 

 

 

 

 

 


