
 

 

Årsmelding 2018 
Årsmøtet 

Årsmøtet 2018 ble holdt på Scandic Oslo Airport Gardermoen fredag 16. februar. Årsmøtet ble holdt 

rett i forkant av Oppdretterseminaret. Det var 17 medlemmer til stede. Innkalling og saksliste ble 

godkjent med akklamasjon. Gunnar Flåten ble valgt som møteleder. Ann-Berit Sagedal leste 

årsberetningen som ble enstemmig vedtatt. Regnskapet vite et fint overskudd og ble også enstemmig 

vedtatt. Medlemskontingenten er fortsatt 300 kroner. Valgt til styret for to år ble Per Erik Hagen, 

Hanne Lynne og Mona Gåsbakk. Som leder og nestleder ble valgt Per Erik Hagen og Hanne Lynne. 

Tom Andersen og Nadja Jensen ble valgt som varamedlemmer. Edina Ydersbond og Ann-Berit 

Sagedal var ikke på valg. Stein Fossan og Lage Rosten ble gjenvalgt som revisorer. Godtgjørelsen til 

styret er videreført, med 5.000 kroner til leder og 2.500 til styremedlemmer, varamedlemmer etter 

deltagelse. Valgkomiteen ledes av Hans Tronstad. 

Styrets arbeid 

Styret konstituerte seg med Hanne Lynne som nestleder, reiseleder og redaktør, Nadja Jensen som 

sekretær, Ann-Berit Sagedal som kasserer, Edina Ydersbond som hingsteavtaleleder, Tom Andersen 

som leder av sponsorløpene. 

Vi har hatt tre styremøter i 2018, i tillegg til mye kontakt for å få gjennomført arrangementer, andre 

prosjekter og arbeid underveis. 

Vi hadde stand under Jarlsberg-helgen der vi promoterte auksjonshestene til Klasseløpsauksjonen. På 

bildet diskuterer styrets Tom Andersen med trener HC Holm. 

 



Økonomien i foreningen er solid selv om vi har brukt penger på blant annet busstur og 

sponsortepper i 2018. Vi hadde ved årsskiftet mer enn 150.000 kroner på konto. 

Styret har bidratt til at norske hester nå kan selges gjennom internettauksjonen til svenske ASVT. 

Styret har ikke kommet nærmere å syndikere en avlshingst. 

 

Elektronisk medlemsblad 

Tre utgaver er utgitt av vårt nye elektroniske medlemsblad med Hanne Lynne som redaktør. 

Dybdeartikler om Arnie Almahurst, Pine Chip og Alf Palema, ellers er det mye informasjon om avl og 

foreningen. 

Hingsteavtaler 

Vi hadde i 2018 rabatter til medlemmene på 10 ulike avlshingster. Born in the USA, Cecena Ås, 

Executive Caviar, Hard Cash, Jetstile, Gentle Tilly, Nu Pagadi, Papagayo E, Support Justice og Umoko. 

To av disse var de mest brukte hingstene i landet i 2018, og begge er norskfødte. Dette viser også at 

kvaliteten på norsk avl er på et høyt nivå. 

Måtte avlyse avlsforedrag 

Lørdag 9. juni hadde vi et stort opplegg på gang på Bjerke. Der skulle dr. Paul F. Spears, president for 

Standardbred Horse Sales Co (Harrisburgauksjonen) og visepresident på Hanover Shoe Farms holde 

foredrag på Bjerke i forbindelse med Oslo Grand Prix. Spears mer eller mindre “vokste opp” på 

Hanover, og der sitter han også i komiteen som velger hingster til hoppene hvert år. Dessverre ble 

han syk kort tid før avreise til Norge og vi måtte avlyse. Vi hadde likevel en godt besøkt stand der 

styret vekslet på å bemanne. På bildet møter Edina Ydersbond og Ann Berit Sagedal interesserte. 

 



Hoppedivisjonen – Travavl.no 

 

Vi har i 2018 sponset V75-løpene Hoppedivisjonen – Travavl.no. Her har foreningen markert seg på 

seremoniplass og med flotte seiersdekken med vår logo og en oppdretterplakett. Finalevinnerne har 

fått en reisepremie både til eier og oppdretter, hvis hesten er norskfødt. Tanken er å hedre hopper 

som kan bli viktige avlshopper framover, og å gjøre hopper mer attraktive. Godt stammede hopper 

legger grunnlaget for videre avl og framganger på travbaner både her hjemme og ute i verden. 

Finalevinnerne var Amarone Classic, med oppdretter Stall Bergsund, Millminx med Nina Øhre Skiaker 

og Nora Noark med Thure Bottolfs. På bildet smiler Stein Ivar Kløven. 

Arbeid overfor DNT 

Vår kontakt med DNT har gått gjennom direkte kontakt og vi deltar på kontaktmøter for de 

samarbeidende organisasjonene. Rammebetingelsene for oppdretterne av Made in Norway-hestene 

er under press. Vi har heller ikke fått på plass gode nok ordninger for oppdretterpenger ved 

utenlandsstarter. Dette tvinger seg fram i takt med at travsporten blir stadig mer internasjonal. 

Travavl.no har også tatt opp med DNT at det er kjørt alt for få løp for norskfødte i V75, i forhold til 

Sportsplanen. Hele 38 slike løp manglet i 2018, og detter erkjenner DNT ikke er bra. Vi har også tatt 

opp at det mangler fullstendig avlsvurdering knyttet til hingstene under deres opplysninger på 

travsport.no. Dette har DNT gitt positive tilbakemeldinger på. 

Medlemstur til Åby Stora pris og Broline 

11. og 12. august arrangerte vi en medlemstur til Åby Stora pris og Broline stutteri. Vi var 30 som dro 

på tur og vi fikk se et gigantisk stayeroppgjør mellom Readly Express og Propulsion. Det ende med 

revansje fra Prix d’Amerique. Propulsion vant med få centimeter etter en avslutning i 08-fart over 

3140 meter. Vi hadde en flott dag på Åby og vi hadde det like fint dagen etter da Tommy Noren var 

flott omviser til avlshingster, hopper og unghester på tørkerammede Broline. Bussen på turen var 

sponset av foreningen, resten var på selvkost. Hingsten på bildet er Quite Easy. 



 

Klasseløpsauksjonen 

Auksjonen ga 98 solgte varmblodshester, av 106, for nesten 12 millioner kroner. Hingstene fikk i snitt 

129.667 kroner, mens hoppene endte på 112.659 kroner. Snittbudet ved åtte tilbakerop var 64.625 

kroner. Medianprisen for begge kjønn var 65.000 kroner, som i 2017. 

Årets «Made in Norway til Lionel 

 

Styret i Travavl.no har utnevnt Lionel som årets «Made in Norway» 2018. Æresprisen ble overrakt til 

oppdretter Terje Jensen og fru Anne Lene under lørdagens V75-finaler på Bjerke. Lionel var i høst få 

centimetere fra å bli norskfødt verdensmester i New York. Han var også suveren i NM og vant kval til 

Elitloppet på Solvalla på 09,7. Lionel har passert 15 millioner innkjørt og er fortsatt like sprek. Vi 

gratulerer! 



Treårskonkurransen 

Det var Ingar Hagen som stakk av med førstepremien i årets treårskonkurranse foran Mona Lunde og 

John Aareskjold Tjøtta. Oppgaven er å finne 10 hopper og 10 hingster/vallaker innen en frist i tidlig 

april, og innkjørte penger på disse 20 hestene (innkjørt i 2018, til og med 31/10) legges sammen til en 

totalsum. Ingar sine 20 hester kjørte tilsammen inn noe over 6,5 millioner kroner. Det var i 2018 19 

deltagere i konkurransen. 

Bedekningstallene 

Etter to år med jevne og litt stigende bedekningstall viste 2017 litt færre bedekte hopper med 711 

bedekte hopper per 15. januar. Disse tallene er ikke dekkende, siden en del hopper bedekt i utlandet 

rapporteres veldig sent. 21. januar 2019 er bedekningstallet også 711, i så fall er dette helt likt med i 

fjor. 

 

Status norskfødte hester 

Norskfødte varmblods tjente totalt 95769850 i 2018, en oppgang på 3,8 millioner, eller 4,2 prosent fra 

2017. Hoppenes andel har økt fra 32.2 til 34,5 prosent. Dette vil nærme seg målet på 40 prosent når 

premieringen i Klasseløpene blir like fra årgangen som nå er tre år. På to år har innkjørt for de 

norskfødte steget med nesten 12 millioner kroner. Dette viser at norskfødte hester hevder seg 

internasjonalt og er meget gledelige tall. 

Langt verre er det at tallet på varme starthester har sunket med 11.3 prosent fra 2017 til 2.704. Hver 

hest har startet litt oftere slik at nedgangen i starter er på 7 prosent. Premiene per hest er nå nesten 

lik for begge raser per år med drøye 51.000 kroner. 

 


