Avlsutvalgsmøte nummer 3 2014 (01.07.2014)
Sted: Drøbak
Tilstede: Guri Haarr (GH), Tormod Bakke Johnsen (TBJ) og Siri Furre (SF)

8/14 Stambokføring av hopper
Avlsutvalget har vedtatt at vi skal gjeninnføre stamboknummer på premierte hopper for
å synliggjøre hvilke hopper som har vært vist og bedømt. Stamboknummeret som
tidligere var i bruk skal videreføres, og arbeidet starter med hoppene i trykt stambok av
2001 som ikke har stamboknummer. Deretter skal det tildeles nummer til alle premierte
hoppe 2001-.
Nummerserien som gjeninnføres er et løpenummer som slutter med «R». For å skille
mellom hopper som er premiert på bakgrunn av kun eksteriørbedømmelse, og hopper
som har gått bruksprøve/har sportsresultater vil hopper med sistnevnte få et nummer
som ender med «RS».
R = hopper med kun eksteriørbedømmelse.
RS = hopper med sportsresultater eller bruksprøve.
9/14 Krav til visning av hopper for registrering av avkom
Det er ønskelig med mer informasjon om hoppepopulasjonen, og kontroll med
kvaliteten av hoppene som benyttes i avl.
Avlsutvalget innstiller at det fra og med 2018 stilles krav til at hoppen skal være vist på
offisiell utstilling for at avkom skal kunne registreres i A-registeret. Det vil i første
omgang ikke settes krav til at hoppen har vært vist før bedekning/følling, men fra og
med 2018 må hoppen ha vært vist før registrering av avkom finner sted.
Det er ønskelig at det fra og med føllårgangen 2015 stilles krav til at hingster som
fremstilles til kåring har en mor som har vært vist på offisiell utstilling i NV, eller i andre
stambøker anerkjent av NV, innen hingsten meldes til kåring. Det kan etter søknad
gjøres unntak for avkom etter hopper med særdeles gode sportsprestasjoner.
Avkom etter typegodkjente hopper må fremvises før registrering av eventuelle avkom i
et høyere registernivå, disse hoppene må bestå de til enhver tid gjeldende krav til
Typegodkjenning. For å tydeliggjøre hvilke hopper som er fremvist vil det innføres en
egen nummerserie også for disse:
F1 + nummerserie
F2 + nummerserie
F3 + nummerserie

10/14 Søknad om importsæd
AU ønsker at godkjenning av hingster på importsæd gjennomføres på en smidigere
måte, og foreslår følgende:
-

-

-

-

Søknad om bruk hingster skal være innsendt senest 31.12 i bedekningsåret. Dette
innebærer at det ikke settes krav til godkjenning av hingst i forkant av
inseminering. Hoppeeier bærer dermed risikoen ved bruk av hingster som ikke
er godkjent i forkant av inseminering.
Hingster som innehar godkjenning på importsæd offentliggjøres på en liste, som
legges lett tilgjengelig på norskvarmblod.no, og hingstene er godkjent så lenge de
står på denne listen. Det legges altså ikke sesongmessige begrensninger på
hingstene, men ny informasjon om helse/prestasjonsstatus for den enkelte hingst
kan føre til at denne mister importsædgodkjenningen.
For å beskytte de norske hingsteholdere/eiere opprettholdes gebyret for bruk av
hingster på importsæd ppd 400,- for hingster på listen vil dette beløpet
faktureres i sammenheng med registering av avkom det påfølgende år.
søknad om bruk av hingster på importsæd sendes til Stambokkontoret, som så
formidler til NHS og kåringsnemnd.

11/14 Premiering av eldre vallaker
Vallaker følger samme premieringssystem som hopper. Det utdeles egne vallaksløyfer til
disse, og det opprettes et vallaknummer for premiert vallaker, V + løpenummer.
13/14 Lineær beskrivelse (LB)
LB skal gjøres for alle hester tre år og eldre.
Lineære skjema utdeles ikke til utstillere denne sesongen, men brukes internt. Som et
ledd i kalibrering og kvalitetssikring av dommerne skal dommerne denne sesongen
benytte individuelle skjema som så gjennomgås på dommersamling fortrinnsvis i
sammenheng med dommersamling v/NHS i november. Skjema leveres til utstillingsleder
når arrangementet er ferdig, utstillingsleder sender skjema til leder av AU.
For at dommerne skal være samstemte i beskrivelse av hestene er det ønskelig at det tas
bilder av alle hester som beskrives lineært. Disse bildene skal brukes på
dommersamling. AU ber styret snarest ta kontakt med alle regioner som har
arrangementer for hester eldre enn to år med beskjed om å rekruttere en
fotograf. Det skal tas fire bilder av alle hester som beskrives lineært, ett bilde fra hver
side, samt rett forfra og rett bakfra.
Noen av dommerne har etterlyst en dommersamling i forkant av utstillingssesongen for
gjennomgang av LB. AU anser at det ikke er kapasitet eller tid til å gjennomføre et slikt
kurs før utstillingene i år. Det var arrangert en dommersamling v/NHS med fokus på LB i

vår, mange av dommerne var til stede på kurs i regi av ASVH vinteren 2013, og
kåringsnemnden har benyttet LB i forbindelse med hingstekåringen 2014.
NV har fått invitasjon til et kurs på Flyinge i slutten av juli, og AU oppfordrer de
dommere som har mulighet til å reise og delta på dette kurset.
På alle utstillinger/unghesttester i år er det dommere til stede som har gjennomført
kurset på NHS 2014, eller ASVH 2013, se oversikt under:
Region
2
3
4
6
7
8
Drøbak og Eliteskuet

Dommere
?
Magne Lilleeng1,3
Guri Haarr1,2,3
Guri Haarr1,2,3
Guri Haarr1,2,3
Guri Haarr1,2,3
Guri Haarr1,2,3

?
Bente Tveita2
Stein Langørgen2
Cecilia Wallin1
Liv Borg
Inger Gaare2
Cecilie Kilde1,3

Bente Tveita2

1:Kurs på Flyinge, 2013, 2: Dommerkurs på NHS, 2014, 3:Kåringsnemnd 2014

14/14 Ordinære protokoller
Alle ordinære protokoller er redesignet og oppdatert. Protokollene legges på
hjemmesiden, sendes til ledere i alle regioner og til dommerne sammen med LBprotokoller.
15/14 Godkjennelse av andre stambøker
Hester førstegangsregistrert i stambøker som ikke er på listen over godkjente
stambøker, og avkom etter disse. Både far, og mor skal være førstegangsregistrert i en
stambok som står på listen for automatisk innføring i A-registeret. Alle hopper som ikke
tilfredsstiller kriteriene må fremvises for Typegodkjenning før avkom kan registreres i
F-register.
Unntak er Dansk Oldenburgerhopper med ≥50 % Dansk Oldenburger. Disse fremstilles
for Typegodkjenning og avkom innføres direkte i A-register.
16/14 Langtidsplan:
AU jobber med en langtidsplan for økning av bedekningstall og aktivitet i
organisasjonen, noen punkter er nevnt nedenfor:
-

Krav til visning av hopper for registrering av føll innføres fra og med 2018.
50 % av årgangene (føll, treårs og fireårs) skal vises årlig innen 2018.
Restruktureringer av utstillingssystemet
Utgi trykt stambok med premiert hopper og kårede hingster i 2018.
Rekruttere dommere

