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STYRET INFORMERER

I juni 2009 i Stavanger ble det gjort viktige vedtak i DNT-styret som sikret oppdretterne av norske 
varmblodshester gode rammebetingelser. Det skulle satses på løp for norskfødte hester, og 
oppdretterpengene for de unge hestene skulle prioriteres. Bakgrunnen var at de norske hestene hevdet 
seg for dårlig i internasjonal konkurranse, ikke minst viste det seg gjennom felles V75-omganger med 
svenskene der norske kusker følte at «de var i veien i banen» for utlendingene.

Satsingen på oppdretterpengene var ønskelig, og mulig, siden utenlandske hester (stort sett varmblod) 
som tjente penger i Norge ikke henter ut oppdretterpenger fra de 12 prosentene som settes av 
til oppdretterpenger fra løpspremiene. I kjølvannet av dette har oppdretterne investert i godt 
hoppemateriell og det er brukt gode avlshingster. Sammen med faglig skolering, erfaringsutveksling og 
oppmuntringer har dette gitt store framganger for de norskfødte varmblodshestene. Vi har hevdet oss 
godt i internasjonale løp, og en trener som Bjørn Goop har sagt at det har vært tøffere å kvale inn til 
norske klasseløp enn svenske.

Nå er denne satsingen under et sterkt press. En del kaldblodsfolk roper høyt om at det er urettferdig 
at ikke oppdrettersatsene er like. De glemmer at for seksåringene får de kalde fem prosent mer enn de 
varme, og argumentet om at det er betydelig større kostnader knyttet til varmblodsoppdrett får lite gehør. 
For eksempel kostnadene til føllavgifter og sprangpenger er for de vamblodige hestene rundt 15 millioner 
kroner høyere hvert år. Vi har også betydelige kostnader til operasjoner av løse beinbiter, pluss at det er 
dyrere å fôre varmblods avls- og unghester.  

Samtidig er kaldblodsfolket flinke til å flytte fram sine posisjoner i organisasjonen, og det gjør at satsingen 
på varmblod er under press. Vi mener det er uklokt – også for kaldblodshesten. å svekke satsingen på 
varmblodshestene. Begge raser er avhengige av at den andre har det bra, og hvis interessen for å lage 
gode varmblodshester reduseres er vi alvorlig ute og kjøre. Vi ser også at våre samarbeidspartene på 
spillsiden krever varmblodsløp for felles V75-omganger, og utviklingen med spillsamarbeid vil ikke snu. 
Fjorårets bedekningstall er også et godt barometer på utviklingen. Flere kaldblodshopper ble bedekt, 
mens det dessverre var en nedgang for varmblodshoppene. 

Det er viktig for hele travsporten at vi fatter kloke avgjørelser og valg i dette spørsmålet. 

Med vennlig hilsen Styret 

Satsing under press
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PAUL F. SPEARS  TEMAKVELD

Hold på hatten og sett av datoen! Vi kunngjør herved med stolthet og stor 
begeistring at Paul F. Spears kommer til Norge i forbindelse med Oslo Grand 
Prix-helgen 2018! Han vil holde avlsforedrag for Travavl.no på formiddagen 
lørdag den 9. juni. 

PAUL F. SPEARS SITT 
BESTE OPPDRETT

Her er bare tre av topp-
hestene som Windsong Stables 
har produsert: 

WINDSONG’S LEGACY (US)
1.10,2a/ $1,744,644  var den 

første siden Super Bowl til å vinne 
Triple Crown i USA (Hambletonian, 
Yonkers Trot, World Trotting Derby). 
Årets traver og årets 3-årige traver 
2004. Startet sterkt som avlshingst 
men døde dessverre altfor tidlig, men 
rakk å bli far til bl.a. Lucky Chucky 
1.08,8a/ $2,099,973 og Chapter Seven 
(1.08,5a/$ 1,9 mill).

ROTATION (US)
e. Balanced Image - Expressway 

Hanover. 1.10,0a/SEK 9,7 mill. 
Vinner av Maple Leaf, Kungapokalen, 
American National, Nat Ray Trot, 
Finlandia Ajo og annen i Oslo Grand 
Prix

Paul F. Spears MD er lege av yrke, men 
jobber nå som president for Standardbred 
Horse Sales Co (Harrisburgauksjonen). Han 
er også visepresident på Hanover Shoe Farms 
hvor han mer eller mindre “vokste opp”, og der 
sitter han også i komiteen som velger hingster 
til hoppene hvert år. Paul er eksepsjonelt 
innsatt og lidenskapelig opptatt av oppdrett og 
stammer, har holdt foredrag i en rekke land og 
sittet i mange paneler og komiteer og har hatt 
en egen avlsblog. Paul driver sitt eget traver 
oppdrett under navnet Windsong Stables.  

Han vil summere opp genetiske prinsipper, 
sine tanker og filosofi bak valg av avlsdyr 
og begrunnelser for krysninger. Spears var 
hovednavnet på ASVT sitt “How to Breed A 
Champion” for drøyt to år siden sammen med 
Jean Pierre Dubois. 

Paul Spears og hans familie har oppdrettet 
fantastiske hester som Triple Crown-vinner 
Windsong’s Legacy, norskeide Rotation 
(vinner av Maple Leaf, Kungapokalen, 
American National, Nat Ray Trot og Finlandia 
Ajo), Swan Image 09,4a/$628,952, PJ Punjab 
10,7a/$570,587, de svenske stjernene Swept 
To Victory 11,1a/kr 3,3 mill og Bring Me Luck 
11,2a/kr. 2,4 mill, Bax Of Life 09,8a/$604,417, 
Baximum $599,504, Bouncing Bax $444,980, 
Magic Swan $450,047 og Long Tom $410,513 
som var en av de beste treåringene i USA i fjor.

SWAN IMAGE (US)
e. Balanced Image - Swan Lake. 

1.09,4a/$ 628,952. Bror til bl.a. Swan 
For All (bildet) som har produsert 
superhoppa Hannelore Hanover 
1.08,0/U$ 2,473,814 - som ble valgt til 
“Årets Hest” i USA i 2017. 

Windsong’s Legacy

Hans oppdrett Swan For All 10,9a/ 
$309,986 har slått igjennom stort som 
avlshingst og er far til årets hest 2017 i 
Nord-Amerika, selveste Hannelore Hanover. 
Listen over hans oppdrett som har tjent over 
$100,000 er lang.

Paul Spears vil holde foredrag for Travavl.
no lørdag formiddag i Oslo Grand Prix-helgen.

 
Nærmere informasjon om tid og sted kom-
mer! Hold øye med vår Facebookside og 
webside.



Nyhetsbrev 1/20184

Travavl.no er 
en samarbeidende 
organisasjon til Det 
Norske Travselskap og 
er dermed inne i møter 
der samarbeidende 
organisasjoner inviteres, 
bl.a. Generalforsamling 
med mulighet for å levere 
innstillinger. Vi ønsker  å 
tale oppdretternes sak og 
beskytte deres vilkår i viktige 
emner som utskrivning av 
løp til norskfødte hester, 
oppdretterpenger i Norge 
og i utlandet, like premier 
for hopper og hingster i 
klasseløp og tiltak for å gjøre 
vilkår for norskfødte og for 
hopper best mulige. Andre 
viktige saker er tiltak for å 
fremme oppdrett, få flere 
eiere til sporten, innspill til 
DNT angående auksjonen 
sett fra oppdretternes 
ståsted m.m.. Alle 

medlemmene i styret er selv 
oppdrettere.  Vi arrangerer 
også konkurranser i løpet 
av året, sponser Travavl.
no – Hoppedivisjonen i 
V75, og ønsker å arrangere 
temamøter og studieturer. 
Norsk oppdrett har aldri 
hatt større bredde og så 
mange internasjonale 
topprestasjoner som de 
siste få årene, det beviser at 
det nytter å påvirke politikk 
og lage konkurransedyktige 
hester også her i landet.

Kjernen i norsk travsport 
er den norskfødte hesten. 
De siste årene har kvaliteten 
på norsk oppdrett gått 
mye fram. Toppen av glede 
er når norske hester slår 
utlendingene. Intet er større 
enn når «Made in Norway» 
kan ropes ut etter store, 
internasjonale prestasjoner.

Norskfødte hester som 

Papagayo E., Ferrari B.R., 
Cokstile, Lionel, Support 
Justice, Juliano Rags, Thai 
Broadway, Phantasm Soa, 
Made In The USA, Viking 
Va Bene, osv. for ikke å 
glemme gamle stjerner som 
Rex Rodney, Tamin Sandy, 
Gentle Star, Thai Tanic og 
Jetstile - alle disse og flere 
har gitt trav-Norge mange 
stolte øyeblikk i konkurranse 
mot Europas og verdens 
beste hester. 

Vi har sett en årgang 
f.2013 som vi aldri har sett 
maken til, noe som tyder på 
at kvalitet både på topper 
og bredde er på kraftig 
opppadgående i Norge, og 
at tiltakene som er gjort for 
å stimulere norsk avl har 
fungert. Men gode vilkår for 
oppdretterne må fortsatt 
vernes om!

HVEM ER TRAVAVL.NO og hva gjør vi?

RABATTHINGSTENE
2018

I alfabetisk rekkefølge:

BORN IN THE U.S.A. (N)
1.11,9ak / kr. 2.059.414
e. Muscle Hill - Christina Rose
10% rabatt på føllavgift. 

CECENA ÅS (S) 
1.11,4ak / kr. 3.175.432
e. Ganymede - Rimini Ås
10% rabatt på føllavgift. 

EXCUTIVE CAVIAR (S)
1.12,1ak / SEK 2.550.203
e. SJ’s Caviar - La Belle Lady
10% rabatt på føllavgift. 

GENTLE TILLY (S)
1.12,8a / kr. 2.348.466
e. Super Arnie - Ticora Tilly
10% rabatt på føllavgift.

HARD CASH (N)
Ustartet
e. Ready Cash - Beverly B.R.
Rabatt: 3.000 kr på føllavgift. 

JETSTILE (N)
1.11,1a / kr 6.063.184 
e. Coktail Jet -  Classical Stile
Rabatt: 3.000 kr på føllavgift.

NU PAGADI (DE) 
1.10,9a / SEK 6,6 mill 
e. Love You - Noblesse Oblige
Rabatt: 3.000 kr på føllavgift.

PAPAGAYO E. (N)
1.09,5a / kr. 8.240.309
e. Coktail Jet - Ann Speedy T.
10% rabatt på føllavgift. 

SUPPORT JUSTICE (N)
1.10,2a / kr. 8.198.629
e. Kadabra - Artisane
10% rabatt på føllavgift.

UMOKO (FR) 
1.12,4a / EUR 145.410 
e. Imoko - Kiss Me Coulonces
Rabatt: 3.000 kr på føllavgift.

Nå rabatthingster bestilles må 
man være medlem av Travavl.no for 
2018. Oppgi medlemsnummeret til 
hingsteholder/agent ved bestilling. 
Dette finner du på fakturaen for 
medlemskontingenten. Se vår web-
side for mer informasjon og bilder.

Vi avholdt vårt Årsmøte i forbindelse 
med oppdretterseminaret på Gardermoen 
i februar, og styrets sammensetning nå er 
som følger: Leder: Per Erik Hagen. Nestleder: 
Hanne E. Lynne. Styremedlemmer: Ann-Berit 
Sagedal, Edina Ydersbond, Mona Gåsbakk. 
Varamedlemmer: Tom Andersen og Nadja 
Jensen. Referat fra Årsmøtet, sammen med 
styrereferater, finner dere på vår webside.

STYRET I TRAVAVL.NO 2018
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Arnie Almahust var som mange av hingstene i sin hingste-
linje en ordentlig bamse, og var relativt temperamentsfull.

ARNIE ALMAHURST 
I DYBDEN
Fortalt av Sturla Pettersen

Han var en utrolig begavet traver som dog hadde 
noen klare mentale utfordringer. Så startet han sin 
avlskarriere meget lovende men døde bare 12 år 
gammel. Arnie Almahurst er av mange ansett som en 
av de beste hestene å finne i stamtavla. Siden han levde 
før både mobilkamera og internett kom er det dog litt 
begrenset informasjon om denne bamsen av en hest. I 
denne artikkelen skal jeg gå gjennom hans liv og hans 
rolle som avlshingst i dybden.

Du var kanskje ikke klar over det men sulkysport og 
golf hører faktisk sammen og flere topphester har 
golf-relaterte navn. Albatross, en av verdens beste 
passgjengere, er også betegnelsen på å havne tre 
slag under par. Tiger Woods As vant det tyske Derby for 
noen år siden. Og Arnie Almahurst er oppkalt etter en 
av verdens beste golfspillere. Når golf ble en TV-sport 
på slutten av 50-tallet var det Arnold Palmer som var 
den store stjernen og han vant totalt 62 PGA turneringer 
fra 1955 til 1973 (hvilket gjør han til den femte beste i 
historien). Palmer var god venn med Delvin Miller og var 
deleier i flere hester, f.eks. Spitfire Hanover, vinner av 
Yonkers Trot i 1974.

Som navnet avslører var Arnie Almahurst oppdrettet av 
Almahurst Farm i Lexington og ble solgt på åringsauksjon. 
Han var dog ingen attraktiv unghest og trener og deleier 
Gene Riegle trengte kun å legge inn ett bud på $5,200 for 
å få tilslaget. Selv om det i etterkant er åpenbart at det var 
et røverkjøp så forventet ikke Riegle å måtte betale så mye 
for Speedy Scot sønnen: “han var en stor, kraftig plugg og så 
ikke så fin ut. Muligens var det kanskje også fordi ingen visste 
noe om moren hans. Hun hadde aldri blitt selet på i hele sitt 
liv men jeg hadde helsøstra hennes og hun var ei veldig fin 
hoppe. Another Love, som hun het, vant 18 strake seire for 
meg som treåring, hun travet som best på 12-tallet og vant 
selv på 14,8. Det var grunnen til at jeg var interessert i Arnie.” 
(Another Love er mormor til Moment of Magic som var så 
imponerende i Norge i 1988 men det er en annen historie).

Riegle fant raskt ut at kvaliteten i morsstammen var der 
i fullt monn. Tidlig i toårssesongen, den 17. juli 1972, gjorde 
han allerede sin sjette start (!) og tok karrierens fjerde seier 
når han vant på 16,9 (2:03.4). Tiden var bestenotering av 
en toåring så langt det året og gjorde at Arnie umiddelbart 
etablerte seg blant de beste i årgangen. I september 
satte han verdensrekord over to heat for toåringer med 
en sammenlagttid på 4:07.1. Han vant også International 
Stallion Stake, Hanover og Matron Stakes og etter 12 
seire på 20 starter som toåring ble han valgt til årets 
toårige hingst. Han ble også gitt neste beste tid i the USTA 
Experimental Ratings (bak Colonial Charm).
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Talentet var det ingen tvil om 
og måten han vant på var også 
imponerende. Arnie Almahurst var 
ingen startrakett, tvert imot, og måtte 
alltid ta den lange veien rundt feltet. 
Dette var dog ikke selvvalgt av Riegle. 
Arnie hadde nemlig et stort problem 
med startvogna og Riegle måtte 
alltid holde han noen lengder bak 
resten når starten gikk. Utenom dette 
hadde hesten en herlig personlighet. 
Riegle beskrev han som en “stor, 
elskverdig klossmajor som beveget 
seg med elegansen til en vannbøffel. 
Arnie er medgjørlig og vennlig men 
av og til virker det som han har fire 
venstreben.” (Selv om Riegle omtalte 
Arnie Almahurst som vennlig var det 
likevel en hest med egne meninger og 
hvis det først gikk varmgang i heisen 
til toppetasjen kunne han være en 
utfordring ifølge andre.)

Eksteriørt var han uten tvil far til sin 
sønn. Speedy Scot og Arnie Almahurst 
var begge store (ca 166-168 cm) og litt 
tunge hingster men med et voldsomt 
driv og skyhøy kapasitet. Speedy Scot 
var dog jevnere i prestasjonene enn 
Arnie Almahurst som kunne galoppere 
når man minst ventet det.

Denne uberegneligheten og 
ustabiliteten var også et klart problem 
i Arnies treårssesong. Først vegret han 
seg for startbilen i Matron Stakes før 
han så galopperte, og deretter vant 
han med 5 lengder på Scioto. I George 
Washington Stake, som skulle være 
et møte mellom Arnie og Tamerlane, 
vinner av Yonkers Trot (som Arnie sto 
over), skuffet han igjen og løpet ble 
vunnet av den ukjente Walter Be Good. 
Men etter en imponerende forestilling i 
Review Futurity og fire strake heatseire 
ble Hambletonian ansett som et 
tohesters oppgjør mellom Arnie 
Almahurst og Knightly Way. (Sistnevnte, 
trent av John Simpson Jr, skadet seg 
selv to uker før Hambletonian da 
han prøvde å forsere en vegg for å 
komme seg inn i stallen til ei hoppe, 
og var ikke på topp i storløpet.) Fra et 
ellers perfekt innerspor måtte Riegle 
holde Arnie bak en lengde tilbake for 
å ikke komme for nær startvogna. 
Han jobbet seg så via tredjespor opp 
til ledende Flirth men da han skulle 
begynne å presse lederen spratt 
han tilsynelatende umotivert over i 
galopp. I det andre heatet var han 
også under pari. Men det uberegnelige 
talentet kom fort tilbake. I en time 
trial i Lexington den 27. september 
løp han alene på 12,7 (1:57.2). Noen 
dager senere, den 1. oktober, kjøpte 
Castleton Farm en andel på 51 prosent 
i ham til en pris på $300,000. Som 

en sønn av deres egen topphingst 
Speedy Scot så Castleton på Arnie 
Almahurst som en naturlig etterfølger 
til sin far. Prisen var relativt sett lav 
når man tenker på hva som skjedde 
noen år senere når Lou Guida tok en 
aktiv rolle syndikering av hingster og 
prisene hoppet voldsomt (den første 
hesten Lou Guida syndikerte var 
passgjengeren BG’s Bunny i 1977 til en 
totalpris på $2.3 millioner).

Tilbakebetalingen startet 
umiddelbart når Arnie vant Kentucky 
Futurity en uke senere. Castleton, som 
51 % eier, hadde imidlertid krevd at 
Joe O’Brien kjørte Speedy Scot-sønnen. 
I det første heatet oppførte Arnie seg 
eksemplarisk og etter å ha gått den 
tunge veien rundt feltet vant han det 
første heatet foran Flirth på 1.14,6. 
Men hvor man i første heat så Dr Jekyll 
så var det Mr Hyde som dukket opp i 
det andre heatet: etter å ha kommet 
litt for nær startvogna hoppet Arnie 
over i galopp. Joe O’Brien tenkte at 
istedenfor å krangle med hesten burde 
han bare få la han få springe det av 
seg og lot Arnie galoppere i vei ... og 
Arnie svarte med å galoppere hele 
milen til mål! Men Dr Jekyll var tilbake 
i det tredje heatet når han vant foran 
Flirth etter en sterk avslutning.

Etter ytterligere to seire gikk han 
til avl på Castleton Farms stutteri i 
Florida. Allerede i sin første årgang 
(1975) produserte han Florida Pro 
(best kjent som far til Sugarcane 
Hanover) og årgangen fire år senere 
(1979) inneholdt Diamond Exchange 
og Arndon. Førstnevnte vant blant 
annet World Trotting Derby i 1982 og 
Nat Ray og American-National året 
etter mens den eksepsjonelt talentfulle 
- og totalt uberegnelige - Arndon satte 
absolutt verdensrekord med 10,9 for 
Delvin Miller. Året etter fødtes Power 
Seat som også vant Kentucky Futurity 
og World Trotting Derby.

Men travverden skulle ikke få veldig 
lang glede av Arnie. Etter at han ble 
syk (tarmslyng) på fredag 28. mai 1982  
ble han umiddelbart operert på Ohio 
State University Veterinary Hospital i 
Columbus, Ohio men livet stod ikke til 
å redde, og han døde dagen etter.

Selv om Speedy Crown og Super 
Bowl har større navn og bedre rykte 
så var Arnie Almahurst var den første 
hingsten som produserte tre 1:55 
(11,5) travere (Florida Pro, Arndon og 
Diamond Exchange). Han fikk et litt 
mer variert hoppemateriell basert på 
at han sto i Florida og Ohio, og var 
også kjent for å produsere mange 

vanskelige avkom. Når man tar hensyn 
til dette er det ingen tvil om at han 
var en veldig god avlshingst til tross 
for de mentale egenskapene han 
nedarvet. Mange døtre som selv ikke 
slo til på banen produserte også bra 
og han er morfar til topphester som 
Smedhammer-trente HP Paque, tyske 
General November, topphingster som 
Super Arnie, Express Ride og Tap In 
med mange flere. Han er også morfar 
til Merrie Annebelle-vinner Geraldine 
Broline, i Norge mormor til Jetstile og 
mormorsmor til Cokstile.

Det er ingen tvil om at Arnie 
Almahurst i stamtavla generelt er 
positivt: han har veldig mye å tilføre. 
Samtidig er det endel som har prøvd 
å innavle eller avle tett på Arnie og 
da er det all mulig grunn til å rope 
varsko. Selv om han har mye bra å 
bidra med så er det store risiki knyttet 
til å doble opp på Arnie Almahurst 
fordi det er også en relativt høy risiko 
at man dobler opp på de negative 
aspektene som han nedarver. Av 
nesten 400 hester innavlet på han 
er det “bare” 11 millionærer (i norske 
kroner) - prosentvis er det langt fra 
imponerende tall for varmblodshester. 
Lignende trender ser man på de som 
vil innavle på sønnen Arndon (og til 
en viss grad hans sønn Pine Chip). Jeg 
snakker nå om tett avl og kun dette. 
Det norskfødte føllet etter Readly 
Express og Missy har f.eks. Arnie 
Almahurst i en 6x7 krysning i stamtavla 
men akkurat det er så langt bak at det 
er totalt uinteressant i det store bildet.

Alt tyder på at Arnie Almahurst (og 
sønner) gjør det best når de brukes til 
å komplementere ei hoppe. Å doble 
krydderet i en matrett gjør den ikke 
nødvendigvis bedre - i mange tilfeller 
heller det motsatte - men samtidig 
trengs noe krydder som kan gi både 
styrke og unikhet. Selv om han ikke 
var totalt i mental balanse er det ingen 
tvil om at Arnie Almahurst var et slikt 
fantastisk krydder.

Florida Pro



7www.travavl.no

LITT OM STAMME
Til tross for at Arnie Almahurst døde allerede ved 12 års 
alder rakk han produsere en rekke topphester og har satt 
dype spor etter seg i avlen både i USA og her i Europa. Han 
er far til bl.a. Florida Pro (igjen far til Sugarcane Hanover 
som vant Breeders’ Crown, Kentucky Futurity, Nat Ray 
Trot, Oslo Grand Prix, Olympiatravet og March Of Dimes og 
som ble Elithingst for sin svenske produksjon), Arndon 
(far til Elithingst Pine Chip som har produsert en mengde 
topphester), Diamond Exchange (vinner av World Trotting 
Derby, Nat Ray Trot 1.11,5a//$624,967), Power Seat (vinner av 
Kentucky Futurity og World Trotting Derby).

Far til Arnie Almahurst er Speedy Scot. Han var Triple 
Crown-vinner, og vant selv Hambletonian og er far til bl.a. 
Speedy Crown. Farfar er avlsmatadoren Speedster som 
hadde en aksjon som de amerikanske trenerne mente 
var det mest perfekte som fantes. Spencer Scott vant 
Hambletonian i 1940. Han var en av sin far Scotlands 
fem Hambletonian-vinnere, inkludert hoppa Rosalind. 
Hans farfar igjen er Peter The Great som er en av de store 
stamfedrene til den moderne traveren, og hans linjer har 
gått videre via linjen tli Scotland ned til Speedy Crown/
Valley Victory og via Speedy Scot til Pine Chip, via Volomite 
med en gren til Star’s Pride, en gren til Victory Song og til 
og med til Frankrike via Sam Williams. Det var på nippet 
at Peter The Great på et tidspunkt før sitt gjennombrudd 
i avlen i USA, ble solgt til England. Man kan bare lure på 
hvordan travsporten hadde sett ut om dette individet hadde 
blitt borte fra den store sammenhengen.

SUPERKAPABLE ARNIE 
ALMAHURST VAR EN 
RELATIVT GALOPPLYSTEN 
TRAVER OG VAR UTSTYRT 
MED EN GOD DEL 
HJELPEMIDLER FOR Å FÅ 
TING TIL Å KLAFFE

De seks første hingstene i Arnie Almahurst sin hingstelinje. Fra øverst til venstre: Speedy Scot, Speedster, Rodney,  
     Spencer Scott, Scotland og Peter Scott.
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      Vinnere og løp serie 1/2018: 

Kval 1: Jarlsberg 13. januar. 
Nad Al Sheba 1.15,5a/2100m.
e.Steinlager - Picabo Chill
Eier: Stall Damehesten. 
Oppdretter: Stall P.C.

Kval 2: Leangen 27. januar
Synjo Danseuse 1.18,3a/2140m.
e. Rite On Line - Synjo Actress
Eier: Trond M Høiås/Håward W. Storler
Oppdretter. Trond M Høiås/Hege V Indset

Kval 3: Forus 10. februar
Normandie Royal 1.15,9a/2040m
e. Orlando Vici - Lamitech Monique
Eier: P.D. Racing Stable
Oppdretter: Gunnar Flåten

Kval 4: Bjerke 24. februar 
Quite Cool Classic 1.13,6a/1609m 
e. Quite Easy - Prima As
Eier: Stall Quite Cool Classic
Oppdretter: Stall Bergsund  Stall PM

Kval 5: 10. mars Bergen Travpark
Whitney Brodda (dk) 1.18,0a/2100m
e. Explosive Matter - Armonica Hanover
Eier Kjetil Melum-Hansen
Oppdretter: Danmark

Kval 6: Sørlandet 24. mars
Anica Fine (dk) 1.14,3a/1609m
e. Classic Grand Cru - Miss Sugar
Eier: Team Annica Fine
Oppdretter: Danmark

Kval 7: Bjerke 14. april

Kval 8: Forus 21. april

Finale Bjerke 12. mai

Travavl.no har samarbeidet med DNT 
om to serier i V75 Hoppedivisjoneni 
2017. Det ble kjørt 15 løp til sammen 
i. Både kval-vinnere og finalevinnere 
har fått seiersdekken fra Travavl.no og i 
finalene har også eier og oppdretterne 
(hvis norskfødt) til vinneren fått en 
flybillett t/r Paris samt gavekort fra 
DNT. Vi er godt i gang for 2018, og har 
i år også lagt til ærespremie også til 
oppdretter i både kval og finaler. 

Travavl.no ønsker å se at det satses 
mer på hopper i Norge. Både innkjøp av 
kvalitetshopper og muligheter for deres 
avkom. Vi ønsker å se at flere hopper får en 
sjanse hos gode trenere og at vi dermed 
får opp startprosenten. Føll f. 2016 vil også 
være den første årgangen der hingstene og 
hoppene har like premier i Klasseløpene, 
noe vi ser på som meget positivt. Bedre 
prestajoner på hoppene, høyere startprosent 
og større premier vil forhåpentligvis gjøre at 
det blir mer interessant å kjøpe hoppeåringer, 
slik at oppdretterene også får bedre betalt for 
disse.  Det er jo tross alt gjennomsnittlig 50/50 
fordeling mellom kjønn på føll født hvert år... 

TRAVAVL.NO
HOPPE-
DIVISJONEN 
V75

Datoer for serie 2/2018:

Kval 1: Forus 16. juni

Kval 2: Momarken 30. juni

Kval 3: Sørlandet 11.juli

Kval 4: Bjerke 1.august

Kval 5: Sørlandet 25.aug

Finale: Bjerke Klasseløpshelgen (8.sep)

Datoer for serie 3/2018:

Ikke ennå fastsatt

LØPENE I V75 HOPPEDIVISJONEN - 
TRAVAVL.NO 2018 ER I FULL GANG 

OG ER FORDELT PÅ TRE SERIER. 
FØRSTE KVAL I FØRSTE SERIE GIKK 

PÅ JARLSBERG 13. JANUAR OG 
FINALE ER PÅ BJERKE 12. MAI.

Nyhetsbrev 1/2018

Normandie Royal og oppasser Tina Storetvedt
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I styret 2018 sitter Per Erik Hagen (leder), Hanne E Lynne (nes-
tleder), Ann-Berit Sagedal, Edina Ydersbond, Mona Gåsbakk, Tom 

Andersen (vara) og Nadja Jensen (vara)

T R A V A V L . N O Følg oss på vår webside www.travavl.no og på 
Facebook www.facebook.com/Travavlno der 
vi poster nyheter, politikk, informasjon om 
arrangementer, aktiviteter og Årsmøte.

9www.travavl.no

BLI MED TRAVAVL.NO  PÅ TUR!

ÅBY STORA PRIS & BROLINE STUTTERI
11. - 12. august 2018

TRAVAVL.NO ARRANGERER EN TUR FOR SINE MEDLEMMER TIL ÅBY STORA PRIS, KOMBINERT MED STUTTERIBESØK 
PÅ BROLINE STUTTERI, HYGGELIG SOSIALT SAMVÆR OG EN SOMMERKVELD I GÖTEBORG. ALT DETTE SKJER I 
FORBINDELSE MED ÅBY STORA PRIS 2018. 

Lørdag formiddag reiser vi direkte i buss fra Oslo til Åby Travbane syd for Göteborg der det er topp, internasjonalt 
travstevne. Åby Stora Pris har i år lagt om utskrivning og har nå blitt et stayerløp over 3100m. Dette har allerede 
tiltrukket seg store navn, og per skrivende stund skal både Bold Eagle og Bird Parker være klare, og forhåpentligvis 
vil vår egen Lionel være på plass! Etter løpene blir vi levert på deilige Radisson Blue Scandinavia i Göteborg sentrum. 
Lørdag kveld er til egen disp. Kanskje ønsker man å gå på Lisberg med musikk og fornøyelsespark, spise en bedre 
middag, ta en festkveld på byen, eller bare slappe av.

Søndag formiddag spiser vi frokost og sjekker ut. Bussen henter oss og vi kjører til Broline Stuteri som er en drøy time 
fra Göteborg. Broline Stuteri ble grunnlagt i 1974 og er et av Sveriges største stutterier. De har oppdrettet et stort antall 
topphester, og mange topphingster har stått i avlstjeneste her. Stutterisjef Tommy Norén tar oss imot og vi får hilse på 
Canepa Hanover, Classic Photo, Ken Warkentin, Quite Easy, Weingartner og Elithingsten Pine Chip (28) og Lindy Lane (25) 
som er pensjonister.

Pris er *ca kr 1.200 per pers inkl. buss t/r,  overnatting i delt dobbeltrom på Radisson Blu Scandinavia med frokost, inngang 
og program Åby og en felles lunsj. Tillegg for enkeltrom kr 750.  Her er det begrenset med plasser og først til mølla som 
gjelder! Oslo er utreisested, men en stans langs E6 i Østfold skal være mulig å få til. Ta kontakt på epost info@travavl.no 
med påmelding og/eller spørsmål. (*valutakurs). Vær rask med å melde interesse det begynner å fylles opp allerede!

BOLD EAGLE (FR)PINE CHIP (US)


