Avlsforeningen for Norske Varmblods travere
Årsberetning 2014
Styret i avlsforeningen, valgt på årsmøtet 7. juni 2014 har bestått av Per Erik Hagen/leder, Hanne
Lynne/nestleder, Ole Morten Nilsen/ Kasserer, Ann Berit Sagedal/sekretær, Jo
Svenstad/Styremedlem, Mona Lunde 1.varamedlem og Gunnar Flåten 2.varamedlem .
Valgkomiteen har bestått av Jan Jensen, Hans Tronstad, Bente Kurås Lillengen og vara Edina
Ydersbond
Revisorer Stein Fossan og Lage Rosten
Avlsforeningen har 54 medlemmer. Vi har brukt mye ressurser på å finne kontaktinformasjon til
medlemmene. Dette arbeidet er nå nær sluttført, slik at det er mulig med direkteinformasjon til
medlemmene.
Årskontingenten har vært kr.300,Det har vært gjennomført seks styremøter i perioden.
Norskfødte varmblodshester har levert sterke sportslige prestasjoner i 2015, med internasjonale
triumfer fra Support Justice som det aller ypperste. Flere andre kommer bak, og bredden har også
vært stor og god for de yngre årgangene. Det er bemerkelsesverdig når Bjørn Goop sier at Derbykvalifiseringene i Norge var tøffere enn i Sverige i 2014.
Norskfødte varmblodshester løp inn 80,8 millioner i Norge i 2014, en nedgang på 4,1 prosent fra
2013. Varmblodshester totalt løp inn 139,7 millioner, (-7,5%) Per starthest varmblod ble det i snitt
kjørt inn 39.700 kroner, mot 43.470 for kaldblod.
1.928 norskfødte varmblodshester gjorde 16.608 starter i 2014 (-1,6%). Til sammenligning er det
908 utenlandske hester som har startet. Antall løp er ned 2,9 prosent for varmblod og 6,1 for kald.

Dessverre er bedekningstallene for 2014 lavere enn året før, 670 hopper er bedekt mot 720 året før
(tall per 2. november). Volumet går nedover, men kvaliteten er stadig bedre. Dette viser blant annet
høye tall for mønstringsløp.
Avlsforeningen har gjennomført temamøte under Jarlsberg-uka der Johan Bjørnsson fra Alebäck ble
engasjert for å holde foredrag om preparering av unghester til auksjon, inspirert med kompetanse
fra USA .
Avlsforeningen delte 20. desember ut hederspris for «Made in Norway 2014» fra seremoniplass på
Bjerke under V75-finalene til oppdretter av Support Justice, Ronnie Hansen. Juryen besto av Truls
Gravdal Pedersen, Kristine Kvasnes og Jan Hedren.
Avlsforeningen hadde for avlssesongen 2014 inngått rabattavtaler for foreningens medlemmer på
følgende hingster: Dream Vacation (10% per hoppe), SJ’s Caviar (10% per hoppe), Enjoy Lavec (20%
per hoppe),Standpoint(20% per hoppe).
Avlsforeningen vil følge opp med å forhandle hingste-avtaler for medlemmene i 2015.
Hestesportssenteret har sponset 1 gavekort a kr 1000,- Er planlagt brukt i en vervekampanje.
Avlsforeningen jobber for å få til spesielle mønstringsløp for toåringer som er til salgs, og med en
hoppeserie som skal bære foreningens navn.
Avlsforeningen har i 2014 blitt godkjent som samarbeidende organisasjon til DNT. Det gir møterett
ved viktige møter, og det gir oss for 2015 45.000 kroner i driftsstøtte.
Leder Per Erik Hagen har sittet som medlem i DNTs avlskomite og i det styreoppnevnte utvalget for
sport og avl.
Avlsforeningen har sendt ut flere pressemeldinger, og vært synlig med artikler i fagpressen. Temaer
har vært markering av store prestasjoner gjort av norskfødte hester, påpeking av at det er urimelig
at det ikke er betalt ut oppdretterpenger for store prestasjoner i utlandet, og en reaksjon på DNTstyrets vallakvedtak.
Det er også gitt høring til DNT i flere viktige saker.
Avlsforeningen har hatt god dialog med DNT i 2014.
Styret har fremmet flere innspill til avlssjefen Anders Järnroth. Blant annet viktigheten av at avl av
travhest presenteres som tema på travtrenerutdanningen.
Avlsforeningen har frontet at klasseløpsauksjonen må avvikles på lørdag og gitt innspill om detaljer
for arrangementet.
Det er i 2014 opprettet nettside for avlsforeningen. Travavl.no
Hanne Lynne har vært nettansvarlig. Ny, flott logo er laget.
Det arbeides med å få til en funksjon på hjemmesiden der medlemmer kan markedsføre oppdrettet
sitt, og en funksjon for å bidra til å formidle nye avlshopper.

Styret v/ Per Erik Hagen

Hanne Lynne Jo Svenstad

Ann Berit Sagedal

Ole Morten Nilsen

