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Gjeldende kriterier for bruk av egen ukåra hingst på egne hopper 

– kaldblods traver  
 
 

Anledningen til å bruke egen ukåra hingst på egne hopper reguleres gjennom avlsplan for den enkelte rase. 
I avlsplanen står det angitt hvilke overordnede forutsetninger som må gjelde.  
 
Generelt gjelder følgende: 
En hingst som ikke er kåret, men som eies av en enkelt person, kan likevel nyttes til eierens egne  
hopper, såfremt dette er godkjent av den enkelte instans, og etter de kriterier den enkelte instans  
bestemmer. Det samme gjelder for hingster som eies av to eller flere personer, eller av selskap – herunder  
aksjeselskap, der hoppene eies av de samme personer eller selskap.” 

 

For kaldblods traver har avlsorganisasjonen fastsatt følgende søknadskriterier: 
 

1. Første gang det søkes skal det dokumenteres at hingsten er fullregistrert i følge gjeldende 
bestemmelser for rasen samt at den tilfredsstiller de helsemessige krav som stilles.  
Følgende skal sendes til Norsk Hestesenter, Starumsvegen 71, 2850 Lena:  

• Søknadsskjema med navn på hopper – disse skal også være ferdig registrerte.  

• Veterinærskjema ( inkl. røntgenbilder der dette er påkrevd, se også pkt. 4).  
 

2. Det må søkes for hvert år hingsten ønskes brukt – før bedekning. Dersom det er gitt tidligere 
godkjenning sendes kun søknadsskjema inn, helsedokumentasjon fra første gang det ble søkt legges til 
grunn, forutsatt at avlsplanen ikke er endret. 
 

3. Eierforhold på hingst og hopper må være identiske på søknadstidspunktet. Dette innebærer at evt 
flereierskap må være like på hingst og hoppe(r).  
 

4. Hingster som har gjennomgått veterinærundersøkelse på hingstekåring i regi av NHS kan få 
helsedokumentasjonen fra denne lagt til grunn. 

 

5. Bedekninger som har funnet sted før søknad er mottatt vil ikke bli ettergodkjent.   
 

6. Et gebyr vil bli innkrevd før søknaden behandles. Dette utgjør fra avlssesongen 2018 kr 3250,- pr. 
søknad for hest inkl mva. Prisene gjelder til nye blir gitt.  
 

7. Dersom man ønsker å trekke søknaden, må det gis spesifikk beskjed om dette til Norsk Hestesenter. 
For å unngå å betale behandlingsgebyr, må søknaden trekkes senest 1 måned etter forfallsdato på 
fakturaen. 
 

8. Bedekning skal ikke skje før godkjenningsbrev er mottatt.  
 

9. Dersom søknaden blir innvilget skal det sendes bedekningsliste til raseorganisasjon og Norsk 
Hestesenter innen 1. oktober i bedekningsåret. Liste sendes ut sammen med godkjenningen.  
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