Årsmelding 2021

Beste norskfødte: Hickothepooh ble kåret til den beste norskfødte hesten i 2021.

Årsmøtet
Årsmøtet ble avholdt 7. april på Teams. Dette på grunn av restriksjoner i forbindelse med
pandemien. Hele 20 medlemmer logget seg på møtet.
Innkallingen ble enstemmig godkjent, til tross for utsettelsene.
Tom Andersen styrte det tekniske i møtet, mens leder Per Erik Hagen styrte diskusjonene.
Årsmelding og regnskap med et overskudd på 36.624 ble enstemmig godkjent. Det var en
rekke gode innlegg knyttet til årsmeldingen. Her ble det tatt opp behov for høyere premier i
unghestserien, behov for avlssjef i DNT og at det var ønskelig medet bredt engasjement fra
Travavl.no.

Medlemskontingenten ble økt til 350 kroner.
Satsene til styret er uendret med 5.000 kroner til leder og 2.500 kroner til
styremedlemmene.
Valgene endte med at Tom Andersen og Ann Berit Sagedal ble valgt til styremedlemmer for
to år. Ments Tore Møller er første varamedlem og Charlotte Svendsen andre varamedlem.
Per Erik Hagen, Hanne Lynne og Mona Gåsbakk var ikke på valg.
Lage Rosten og Stein Fossan er revisorer og som ny valgkomite er valgt Hans Tronstad (ett
år) Lisbeth Hansen (to år) og Gunnar Flåten (tre år).
Nadja Jensen ble takket av etter sin innsats i styret.

Styrets arbeid
Situasjonen med covid19 har påvirket organisasjonsarbeidet i stor grad, spesielt for styret.
Styret konstituerte seg med Tom Andersen som nestleder med spesielt ansvar for
sponsorarbeid og kontakt med Agria, Hanne Lynne som nettredaktør, ansvarlig for
medlemskonkuranser og auksjoner, Per Erik Hagen som sekretær, Ann Berit Sagedal som
kasserer, Ments Tore Møller som rabatthingstansvarlig, Mona Gåsbakk i turkomiteen og
Charlotte Svendsen som journalist.
Vi klarte tross covid19 å gjennomføre et fysisk styreseminar på Jarlsberg i juli, med gode
møter lørdag og søndag før løpene. Der var temaer som hvordan vi skal få til en ny offensiv
for den norske varmblodsavlen, hvordan vi kan bruke markedsmakten vår til å få bedre
kontrakter med avlsstasjoner/hingsteagenter og få til felles kjøp av føllavgifter på utvalgte
hingster, vi ville presentere styrets medlemmer gjennom intervjuer utført av Charlotte
Svendsen og vi lagde en uttalelse til DNTs strategiplan mot 2025. Vi planla også felles filming
av auksjonsåringer. Styret hadde også et møte med Erik Skjervagen der vi presenterte
Travavl.no og han snakket om sine tanker for DNT.
I tillegg har vi hatt styremøter på Teams, pluss løpende dialoger på en lukket
facebookgruppe for styret.
Styret er bekymret for den dramatiske nedgangen i tallet på bedekninger. Forrige året var
nedgangen på 62 hopper, ca 10 prosent. I 2021 ser nedgangen ut til å bli betydelig større. En
ting er sikkert: DNT må ta avlsarbeidet inn med høyeste prioritet for at dette skal snu.
Vi har tatt opp med DNT at reduksjonen i premier i 2020 på nesten 60 millioner kroner var
urimelig stor, og at konsekvensene er at mange ikke har råd til å drive lenger.
Våre prioriteringer til DNTs strategiplan var at premiene må opp, det må være attraktive
løpstilbud til 3 og 4-åringene, at organisasjon og administrasjon må ha relevant kompetanse,
at det må ansettes avlssjef, og at konseptene Avlsstall og Trenerstyrt amatørstall utvikles.
Fra styret har Hanne og Per Erik lagt ned et betydelig arbeid med å utvikle konseptet

Avlsstall, sammen med Veikle Balder og DNT. Vi valgte her bort tiltaket med Avlsfond fra vår
prioriteringsliste. Detaljerte referat ligger tilgjengelig på travavl.no.
Vi har gjennom året lagt betydelig press på DNT i saken om at avlsvurderingene av hingstene
faktisk ikke er tilgjengelige for hoppeeierne! På høsten lovte generalsekretær Svein Morten
Buer at de skulle være klare i månedsskiftet oktober/november 2021 etter at NHS var
engasjert for å fremskaffe disse. Foreløpig har vi ikke sett noe til resultatet, noe som er helt
håpløst. Oppdretterne må ha tilgang til objektiv informasjon om hingstene og hingsteeierne
som betaler store summer for vurderingen får ingenting igjen for dette. Styret skal henge på
denne saken til dette er ordnet.
Leder har deltatt på alle kvartalsvise møter med administrasjonen i DNT sammen med andre
samarbeidende organisasjoner. Der utveksles informasjon, og vi sender inn spørsmål i
forkant på temaer vi ønsker svar på.

I saken om Avlssjef i DNT har vi samarbeidet tett med Veikle Balder. På et felles møte med
styreleder i DNT, Erik Skjervagen, gikk leder Per Erik Hagen og Veikle Balders Sigmund Vister
gjennom en rekke avlsspørsmål der DNT har havnet bakpå som følge av manglende
administrativ avlskompetanse.
Dette resulterte i et styrevedtak i DNT der administrasjonen ble pålagt å budsjettere med
avlssjef i 50 prosent stilling fra 2022.
Oppdretterseminaret ble i 2021 erstattet med en serie faglige webinarer. Leder Per Erik
Hagen var programleder for et innledningsprogram med to gjester, en oppdretter fra hver
rase.

Auksjonsarbeidet
Videofilming av auksjonsåringer ble gjennomført etter forslag fra Travavl.no og i samarbeid
med Veikle Balder og DNT. Vi fikk Jarlsberg til å lage en filmpaddock som ble brukt tidlig i
august. Vi hadde også en avtale med fotograf om å ta stillbilder til redusert pris. DNT betalte
videojobben, noe vi setter pris på. Travavl.no og Veikle Balder delte på å stille med folk for å
assistere under filmingen som skjedde på Jarlsberg, Biri og Forus.
Sammen med Veikle Balder gjorde vi et arbeid for å få mulighet til å selge løpsrettigheter til
hopper på auksjonen, og til mulighet for å reservere noen føllavgifter ved salg av
avlshingstkandidater. Vi hadde utarbeidet kontrakter, og fått kvalitetssikret disse hos jurist.
Likevel ville ikke DNT innføre dette i 2021. Vi holder saken varm for 2022.

Hoppedivisjonen – Travavl.no
Travavl.no har også i 2021 sponset hoppeserien Hoppedivisjonen – Travavl.no i V75 med
flotte seiersdekken. Etter hvert kom også Agria med på dette med logo på teppet, og de har
bevilget en sum for å finansiere teppene. Vi sponser også norske oppdrettere av
finalevinnere med tur til Prix d’Amerique. De som har vunnet dette under covid-tiden har
mulighet til å utsette reisen.
Samarbeidet med Agria gir medlemmene våre 5 prosent ekstra rabatt på forsikringer. Vi har
også fått til en spesiell føllrabatt.

Treårskonkurransen
Årets vinner heter Torbjørn Tronsmoen. Han endte på 4,8 millioner på hestene i sine lister,
0,4 millioner foran Ments Tore Møller og med Odd Wølner på tredje. Vi gratulerer!

Årets ”Made in Norway”
Som årets aller beste norskfødte traver ble kåret Hickothepooh. Han vant Gruppe1-løpene
Finlania Ajo og Ulf Thoresen Grand International. Diplomet ble overrakt p Bjerke til
oppdretterne Torbjørn og Birgitta Selvåg. Vi klarte i år å få til mye omtale rundt prisen i
media, også med et flott RD-innslag.

Torbjørn og Birgitta Selvåg

Websiden Travavl.no
Vår webside, med samme navn som foreningen, har nyheter og informasjon om
organisasjonen og om rabatthingstene. Vi har også en Facebokside samt en Facebookgruppe
for medlemmene. Hanne Lynne er redaktør.

Rabatthingster
Vi hadde i 2021 rabattavtaler påfølgende 13 hingster: Belfort Rags, Bullchip, Canepa
Hanover, Evil Enok M.E., Express Bourbon, Hard Cash, Hayden Hanover, Nu Pagadi, One Too
Many, Revenue, Sinou Madrik, Umoko og Yarrah Boko.

Turvirksomhet
Arbeidet med å arrangere turer har vært tungt i 2021. Vi har sett på muligheter for turer til
Italia, Frankrike og Sverige, men alle gode ideer har stanset i virus-trøbbel. Det er ikke helt
enkelt å håndtere store grupper med mennesker når alt er usikkert, regler endres og det
stort sett er tryggest hjemme. Men den dagen situasjonen er under kontroll har styret
mange tanker å bygge videre på!

Mer å kjøre om i 2021
Statistikken viser at norskfødte varmblodshester tjente 88 milioner i 2021, mot 68 millioner i
kriseåret 2020. I 2018 var tallet 95 millioner. Per startende varmblodshest var innkjørt
57.500 kroner, opp fra 42.000 året før. Dette hjelper også noe på volumet av
oppdretterpenger.
Antallet varmblods starthester sank dog med 7 prosent, fra 2.098 til 1.955.
Heldigvis var det ytterst få avlyste kjøredager i 2021.
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