
 
 

Årsmelding 2022 
 

 
Cokstile ble av en jury med Kristine Kvasnes, Tron Gravdal og Truls Gravdal Pedersen kåret til 
årets «Made in Norway» i 2022. Oppdretterne Lisbeth og Per Erik Hagen fikk prisen under 
V75-løpene på Bjerke før jul. 

 

Årsmøtet 2022 
Årsmøtet 2022 ble holdt på Teams, siden det ikke var mulig å ha det i samband med 
Oppdretterseminaret. Gunnar Flåten var dirigent og leder refererte. 

Årsberetningen ble opplest og styret fikk ros for god aktivitet under pandemien. Under 
debatten ble det tatt opp at foreningen bør engasjere seg mer for å styrke arenaopplevelsen. 
Dette har vi tatt opp gjentatte ganger med DNT-administrasjonen, men uten at de synes 
veldig interesserte. Leder reiste i august for egen regning til Cabourg for å sjekke ut hvorfor 



de har så stor suksess med sitt sommermeeting. I ettertid er det holdt foredrag på en 
Høstkonferanse og et lokalt årsmøte om svaret på hvorfor det kommer 100.000 tilskuere til 
de 16 kjøredagene. Det er også laget en tosiders reportasje i TGN om det samme.  

Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt. 

Kasserer Ann Berit Sagedal gikk gjennom regnskapet som viste 74.189 kroner i overskudd. 
Regnskapet ble enstemmig vedtatt. 

Medlemskontingent på 350 kroner er uforandret, det samme er styrets godtgjørelse. 

Det var ingen innkomne saker. 

Som styremedlemmer for to år ble valgt Hanne Lynne, Per Erik Hagen og Ments Tore Møller. 
Vara for ett år ble Charlotte Svendsen og Majken Amundsen. Lage Rosten og Stein Fossan er 
revisorer. I valgkomiteen er Lisbeth L. Hansen, Gunnar Flåten og Hans Tronstad (tre år) valgt. 

Mona Gåsbakk ble takket av for mange år i styret. 

Styrets arbeid 
Styret har hatt syv styremøter i arbeidsåret, pluss mye kontakt ellers i ulike saker. 

Styret konstituerte seg med Tom Andersen som nestleder, kasserer/medlemsansvarlig 
Hanne Lynne og Ann Berit Sagedal, sekretær Per Erik Hagen, Sponsor og forsikringsteam: 
Tom Andersen og Ments Tore Møller. Hingsterabatter: Ments Tore Møller. Nettansvarlig: 
Hanne Lynne. I tillegg er det delt på en rekke andre løpende oppgaver. 

Vi er fornøyd med at vi sammen med Veikle Balder har presset DNT til å ansette en 
avlsrådgiver, nå i 80 prosent stilling. Det er imidlertid masse arbeid som henger etter på 
denne fronten slik at det vil ta tid å komme på offensiven i avlsarbeidet. Bedeknings- og 
følltallene er katastrofalt lave og utvikler seg fortsatt i feil retning. For første gang kom vi 
med klar margin under 400 føll født i 2022. 

En oppgave vi fortsatt presser på med er avlsvurderingen av varmblodshingster. Den er mye 
dyrere enn for andre raser, og resultatene er fortsatt ikke tilfredsstillende presentert. 
Avlsrådgiveren lover bedring, og vi står på videre for å få til noe. 

Styret har i år måttet ta større ansvar for å bidra til filming og foto av auksjonshester enn 
tidligere. Vi har også uttalt oss om hvordan auksjonen i 2023 må være, med både fysisk 
auksjon og mulighet for elektroniske bud.   

Travavl.no har også uttalt seg om revisjonen av Avlsplan for DNT. Det er dog et tankekors at 
Avlsplanen første ble vedtatt sent på året, men de nye reglene for embryo ble likevel vedtatt 
av styret allerede ved årsskiftet 2021/22.  

Styrets leder har deltatt på fire møter med DNT-administrasjonen for å stille spørsmål om 
framdriften i ulike saker.  

Styret er glade for at premienivået i DNTs unghestserie er øket til 40.000 og 50.000 kroner 
etter kamp fra oss. Vi tør ikke tenke på utviklingen hvis vi ikke hadde fått gjennomslag for 



dette. En økning i premiene, pluss styrking av hesteeiernes opplevelser, er fortsatt den 
viktigste måten for å stimulere travsporten. 

Styret har aktivt markert overfor DNT og gjennom travmedia vår bekymring for at nesten alle 
andelslag fratas startavgifter som omdannes til avlsfond. Denne ordningen henter penger fra 
andelslag og deler dem ut til aleneeiere av travhester. Ordningen bør derfor endres, eller 
legges ned. Det er et krav at ansvarlig eier i andelslag må kunne disponere fondsmidler til 
formålet. 

Vi har purret aktivt på oppfølgingen av Synergi-serien, der hester født i 2022 som unghester 
kan delta i løp med 100.000 i førstepremie. Disse finansieres av DNT i bunnen og suppleres 
med penger fra hingstene og oppdretterne, foruten trenere og kusker. Et stort spleiselag 
som har som formål å stimulere interessen for norske unghester. Det har dog kommet frem 
at dette er kun tenkt gjennomført ett år, og da faller hele vitsen bort. Travsport og 
markedsarbeid må ha et mer langsiktig fokus.  

Vi jobber fortsatt aktivt i samarbeid med DNT om å få til et seminteknikerkurs som vil øke 
kompetansen i å inseminere hest utover veterinærstanden. I Sverige finnes en slik ordning, 
og det er åpnet for slike kurs i Norge. Men de må gjennomføres og det er ikke lett å få til. 

På vårparten møtte deler av styret toppene i Landbruksdepartementet og Rikstoto på et 
møte på Momarken. Vi hadde direkte kontakt med landbruksminister Sandra Borch pluss 
toppbyråkratene i departementet.  

Hanne Lynne og Per Erik Hagen har jobbet mye i prosjektgruppa som styrer utviklingen av 
Avlsstall. Det kommer stadig nye slike staller til, og tilbudet til folk som eier avlshopper, men 
mangler stall, øker stadig. Avlsstallene får også tilbud om foredrag og utvikling for å kunne gi 
et bedre tilbud.   

Hoppedivisjonen – Travavl.no 

 



Travavl.no har også i 2022 sponset hoppeserien Hoppedivisjonen – Travavl.no i V75 med 
flotte seiersdekken. Agria er også med på dette med logo på teppet, og de har bevilget en 
sum for å finansiere teppene. 

Samarbeidet med Agria gir medlemmene våre 5 prosent ekstra rabatt på forsikringer. Vi har 
også fått til en spesiell føllrabatt. På bildet har Gaute Lura vunnet finalen på Bjerke før jul. 
Fra Travavl.no stiller Tom Andersen og Hanne Lynne.  

Treårskonkurransen 

Årets vinner heter Torbjørn Tronsmoen, samme mann som i fjor! Vi gratulerer og i år blir det 
solid tur til Paris for å ta ut førstepremien! 

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

Turvirksomheten 

Styret jobbet mye med å planlegge en tur til Italia i oktober.Men vi lyktes ikke i tide med å 
låse lokale avtaler slik at vi kunne gå ut med tilbudet til medlemmene.  

I stedet oppfordret vi medlemmene til å reise på det svenske seminaret «How to breed a 
champion», og vi inviterte til et opplegg rundt Prix d’Amerique i Paris i januar 2023.  

Rabatthingster 
Vi hadde i 2022 rabattavtaler påfølgende hingster: Maharajah, Nuncio, Who’s Who, Readly 
Express , Revenue, Papagayo E. Styret er ikke helt fornøyd med dialogen rundt denne 
ordningen. Vi har mye å gå på i å få tilbakemeldinger fra medlemmene om hvilke hingster de 
ønsker, og å samordne dette gjennom foreningen for å optimalisere vår markedsmakt med 
felles innkjøp.  

Sportslig suksess 
Norskfødte hester fortsetter å vinne Gr1-løp verden over. I 2022 var det Cokstile, Moni 
Viking og Stoletheshow som var grådigst internasjonalt. 

I Norge startet det varmblodshester 16.333 ganger i 2022. Dette er en svak oppgang fra året 
før. Norskfødte varmblodshester tjente 93 millioner i fjor, en oppgang på drøyt fem prosent. 
Per starthest varmblod var det bare 1.000 kroner opp. Hoppene tjente 36 prosent av 
pengene, til tross for hevingen av hoppepremiene i Klasseløpene. 

Fordelingen av oppdretterpengene kommer ikke fram av DNTs oversikt i status hest, men 
totalbeløpet i 2022 var i følge DNT på 25 836 960 kroner. 


