Referat Avlsutvalgsmøte onsdag 18. november 2015, Ås
Tilstede: Guri Haarr, Odd Vangen, Tormod Bakke Johnsen, Siri Furre (ref.)

2/15

Revidering av avlsplan. Ferdigstillelse av revidert avlsplan før innsending via Norsk
Hestesenter til Mattilsynet for godkjenning.

3/15

To år gammel wielkopolskahingst med spesiell farge vurderes innført til Norge, eier
spør om avstamming er godkjent for registrering i A-registeret og ønsker å fremstille
hingsten til kåring. Henger sammen med sak 5/15
-

4/15

Revidering av lister som gir automatisk innføring i A-registeret. Det er laget en kortere
liste over avlsforbund som vi automatisk godkjenner kåring i, samt registrering av
hester fra. Henger sammen med sak 3/15 og 4/15
-

5/15

Listene er ok, og publiseres som vedlegg til revidert avlsplan

Bruk av kopper og beskyttere ved løsvisning. Det er meldt inne et ønske/sak om at
nåværende praksis som ikke tillater benbeskyttere ved løsvisning vurderes med tanke
på hva andre avlsforbund praktiserer og skaderisiko for hestene under slik visning.
Guri orienterer om bakgrunn.
-

6/15

Har ikke sendt inn etterspurt dokumentasjon, har fått e-post 18.11 med
etterlysning av dokumentasjon

Avventer svar på hva som gjøres i Tyskland. Enkle senebeskyttere kan eventuelt
vurderes godtatt ved slipp og løsvisning. Vedtak gjøres i etterkant av møtet.

Rangering og premiering på unghesttester. Det er stilt spørsmålstegn ved rangering og
premiering av unghesttene på tvers av grener. Guri orienterer om bakgrunn.
Vedtak:

7/15

Treårstest:

Treåringer rangeres uavhengig av disiplin

Fireårstest:

Fireåringer rangeres innen disiplin, men premieres på
bakgrunn av høyeste totalindeks uavhengig av
spesialdisiplin.

Orienteringssak om klage på avslag på registrering i A-registeret for hesten
Dunraven Galaxy. Denne saken er å anse som ferdigbehandlet da hesten har et
sportspass fra en ikke-stambokførende organisasjon.
-

Sendt e-post med avslag til eier, med informasjon om typegodkjenning.

8/15

Planlegge neste års avlsutvalgsmøter og saker som må behandles innen hingstekåring
våren 2016.
-

-

Første avlsutvalgsmøte uke 8, onsdag 24.02 under AEG
o Utstillingreglement
o Utstillingsprotokoller
Andre avlsutvalgsmøte uke 23 onsdag 08.06

