
Avlsutvalgsmøte nummer 2 2014 

Sted: Steinsholt 

Tilstede: Guri Haarr (GH), Kady Besseberg (KB), og Siri Furre (SF) og 

Tormod Bakke Johnsen (TBJ)  (per telefon før, etter og under møtet) 

AU hadde store utfordringer i forbindelse med dette møtet, da TBJ ble forhindret fra å møte 

grunnet uforutsette utfordringer i stallen hjemme. GH ble kraftig forsinket grunnet langvarig 

møte i Avlsrådet v/ NHS som fant sted i forkant av AU-møtet.  

6/14 Revidert avlsplan, NV 

Den vedtatte avlsplanen fra NHS per 21. mars 2014 fremstår i ny drakt grunnet standardisering 

og forenkling av avlsplanene generelt. I all hovedsak er alt innhold flyttet direkte inn under nye 

overskrifter, dette arbeidet er gjort av administrasjonen v/NHS da AU ble orientert om at styret 

v/NHS ikke ville godkjenne avlsplanen i gammel layout. AU hadde ikke tid og anledning til å 

utføre dette arbeidet innen den korte fristen som ble gitt. Avlsplanen er i all hovedsak identisk 

med gammel avlsplan, men AU jobber med å renskrive og forenkle ordlyd ytterligere.  

Hovedendringer i avlsplan er:  

- Det åpnes for offisiell visning av vallaker fem år og eldre, disse premieres etter de krav 

som gjelder for hopper, og får utdelt egne vallaksløyfer.  

- Kvalitetsklasser for føll og toåringer er fjernet, alle føll og unghester med < kvalifiserer til 

Eliteskuet som tidligere. 

7/14 Dreiebok for regionale arrangementer 

Dreiebok for regionale arrangementer er så godt som ferdigstilt. Siri gjør de endringer som er 

foreslått og sender dreieboken rundt for en siste gjennomlesing før publisering.  

8/14 – 11/14 

Grunnet begrenset møtetid er disse sakene utsatt til neste AU-møte. 

12/14 Klagesak i forbindelse med innkalling av hingster til kåring i 2014 

Under hingstekåringen ble AU-leder kontaktet med spørsmål om hvorfor BB Lord Dolcetto 

(første gang vist i 2013, med kåring fra Dansk Varmblod (ikke gått 30-dagers test enda)) ble kalt 

inn til andre gangs visning, mens Corino VDL (første gang vist i 2013, med kåring fra NRPS) ikke 

ble kalt inn.  

Hingstene møtte til første gangs visning i NV med ulik kåringsstatus fra annen stambok. BB Lord 

Dolcetto hadde ikke gjennomgått sin stasjonstest i DV på kåringstidspunkt, mens Corino VDL var 

ferdig kåret i NRPS. Kåringsnemnd kontaktes, slik at disse kan redegjøre for årsaken til 

spørsmålsstiller.  

Ekstra: 

13/14 Orientering fra Guri Harr fra avlsrådsmøte 



EFTA-domstolen, ESA, har påklaget den særnorske kåringsloven. LMD har fått en frist på to 

måneder til å komme med et tilsvar.   

Dette innebærer at man på sikt må utarbeide et regelverk for godkjenning av utenlandsk kårede 

hingster som står på stasjon i Norge.  

 

 

 


