
Utvalgsmøte i avlsutvalget (1/19) 09.04.2019 
 
Til stede (Skype): Hege Hasvold, Ingrid Sponheim (referent), Grete Meisfjord 
Jørgensen, Inger Sofie Andreassen, Siri Flaat og Gro Sølvi Sjåvoll 
 
 
Orientering: 

- Info om avlssesongen: 
o 34 hingster er meldt til årets hingsteutstillinger, derav 6 hingster til UB. Det er 

en gledelig økning. 
o Endringer i bruksprøvereglement og utstillingsreglement 
o Tilskudd til hamning og transport blir videreført i 2019. Spørsmål om det går 

an å lage en mer forutsigbar løsning for transporttilskudd? 
o Årsrapport for de nasjonale rasene for 2018 er straks klar til publisering. 

Denne inneholder mye interessant statistikk og fakta om status for rasen vår. 
Ingrid sender ut til avlsutvalget når den foreligger. 

 
 
 
Sak 1/19 Blodbankprosjektet 
 
Hege informerte om blodbankprosjektet under Landsmøtet i mars.  
 
Praktisk gjennomføring av blodbankprosjektet våren/forsommeren 2019 
 

- Alle formaliteter er nå i orden, inkludert avtale med Biobank om lagring.  
- Det ble søkt prosjektmidler fra NHS i to deler: overføring av ubrukte midler i 2018 og 

nye midler for 2019.  
 
Vi har mål om å få tatt blodprøver av minimum 300 individ i 2019. Følgende arenaer 
planlegges: 

- Hingsteutstillingene 
- Utvalgte hoppe/vallak/unghestutstilinger 
- Større bestander 
- Utsending av materiell til spesifikke individ 

 
Det er et mål å få tatt av en del spesifikke individ, så mange aktive avlshester som mulig og så 
mange andre som mulig (interessante som kontrollindivid og familieindivid). Et viktig 
prinsipp for innsamlingen er at noen individ er spesielt interessante, men ingen er 
uinteressante. 
 
I tillegg har en del veterinærer meldt seg til dugnad for å ta blodprøver i sitt område.  
 
Hege bestiller blodprøveutstyr fra Biobank til utsending til seg selv, Siri og andre aktuelle 
veterinærer.  
Ingrid tar kontakt med NHS for lister over spesifikke individer og områdelister til Siri og 
Hege. 
 
Det er viktig å få gjort et fortsatt godt og bredt informasjonsarbeid slik at hesteeiere vet om 
prosjektet når de blir bedt om å delta. Det må legges ut info på rimfakse.no og på facebook. 



 
 
Neste møte i siste halvdel av mai: 

- Erfaringer med første runde av blodbankprosjektet 
- Info fra hingsteutstillingene 
- Fordeling av oppgaver fra hovedstyret 


