
OPPDRETTERSEMINAR 2019 
Det Norske Travselskap har gleden av å invitere til Oppdretterseminaret 2019. Seminaret vil bli avholdt på 
Thon Hotel Linne, Oslo lørdag 16. og søndag 17. februar. Opplegget blir tradisjonelt med ett fyldig og 
interessant program.  
 
Vi begynner for alvor på lørdag, men for de som kommer fredag (15/2) legges det opp til en liten uformell 
«runde» sent fredag kveld. Ved ankomst fredag kveld vil det også være mulighet til felles middag.  
 

P R O G R A M 
Fredag: 
Kl 19.00 Middag (ikke i totalprisen) 
Kl 21.00-22.00 «Senkveld» - Henrik «Heiki» Kulblik, mannen bak Finnskoghestene….….forteller om sitt 
hestehold som inneholder alt fra oppdrett til konkurranse på høyt nivå – vi får også høre om tømmerkjøring 
og helt sikkert også en og annen skrøne fra de «dype Finnskogene».     
        
Lørdag: 
Kl 09.30-11.00 Geir Vegard Gundersen, treneren med fantastiske unghestresultater: GV forteller om hva 
han ser etter ved utvelgelse av unghester – og om sitt unghestkonsept 
Kl 11.15-12.15 Målfrid Vatne, veterinær og medlem av Avlskomiteen: Har med seg «Jordmordkofferten» - 
praktisk hjelp ved følling                                                                                                                               
Kl 12.15-13.00 Caroline Sorknes Haadem, Universitetslektor NMBU: «Hvordan får vi føll i hoppa, og 

hvorfor blir hun ikke drektig?» 

Kl 13.00-14.00 Lunsj 

Kl 14.00-15.30 Caroline Sorknes Haadem, Universitetslektor NMBU: «Komplikasjoner og sykdommer hos 
hoppa under drektighet, og etter følling» 
Kl 15.45-16.15 Christina Olsson, Avlssjef Svensk Travsport: Forskning på genetisk variasjon og helse i 
kaldblodsrasen – noen resultater om genetisk innavl? 
Kl 16.30-17.45 Carl Fredrik Ihler, Førsteamanuensis NMBU: «Innvollsorm hos hest. Hva er nytt og hvordan 

kan kunnskapen anvendes til beste for hesten?» 

Kl 18.00-18.30 Medlemmer fra Avlskomiteen – resultater fra høringsrunden til Avlsplan kaldblods med 

debatt og spørsmål 

Kl 19.00 Festmiddag 

 

Søndag: 
Kl 09.30-10.15 Idun Rosenfeldt, veterinær og Produktsjef Champion, Felleskjøpet: Fôring av avlshopper og 
unghester – for mye og for lite er like galt! 

Kl 10.30-11.15 Idun Rosenfeldt, veterinær og Produktsjef Champion, Felleskjøpet: Grovfôr er 
hestens viktigste fôr – hvor mye, hvor lite og hvilken kvalitet trenger hestene våre? 
Kl 11.30-12.45 Louise Laustsen, veterinær hos Scanvet: Magesår på hest og diaré på føll  
Kl 12.45 Avlsutning 
Kl 13.00 Lunsj 
             

Oppdretterseminar - Pris:  
Fre-søn: kr 2.990 (enkeltrom, frokost, lunsj, 3-retters middag lørdag), dobbeltrom 2.400 pr. pers 
Lør-søn: kr 1.990 (enkeltrom, frokost, lunsj, 3-retters middag lørdag), dobbeltrom 1.800 pr. pers 
Oppdretterseminar: u/overnatting og middag: kr 445,- pr. dag, inkl lunsj 
Middag fredag kveld: 2-retters kr 395  
Drikke er ikke inkludert i prisene under middagene fredag og lørdag kveld.  
 
Påmelding gjøres på e-mail til post@travsport.no – merk nøye om det ønskes overnatting fra fredag til 
søndag, lørdag til søndag eller om du bare skal delta på selve seminaret. Merk spesielt om det ønskes 
middag fredag kveld.  
Deltakere vil faktureres av DNT i på forhånd – bindende påmelding.  
 
Ved spørsmål kontakt Laila Stolpnes på tlf. 950 77 061, e-post; laila.stolpnes@travsport.no eller Tron 
Gravdal på tlf. 459 76 333, e-post;  tron.gravdal@travsport.no  
Påmeldingsfrist 31. januar 2019 
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