
Jan-Olov Persson och Jan Roar 
Mjölneröd berättar om sina 
erfarenheter av avel, uppfödning, 
träning och tävling med 
kallblodstravare. 

Johan Hellander, stuterichef 
Menhammar och ordförande i 
Stiftelsen Hästforskning, berättar 
om aktuella forskningsprojekt som 
rör kallblodstravaren. Han ger även 
praktiska exempel på hur hingstar 
och stons fruktsamhet kan påverkas 
av genetiska och miljömässiga 
faktorer samt tips om hur levande 
föl-resultaten kan förbättras.

Peer Berg, Professor i Animal 
Breeding and Genetics vid 
Norwegian University of Life 
Sciences (NMBU). Vad säger 
vetenskapen om inavel hos 
kallblodstravaren och vilka 
utmaningar ser man för rasen?

Christina Olsson, avelschef Svensk 
Travsport, informerar i avelsfrågor 
och inavelsdämpande åtgärder.

Paneldiskussion med deltagare 
från Veikle Balder, Travklubben 
Sleipner, DNT och Svensk Travsport: 
Vad behöver vi göra för att 
kallblodstravaren ska stå stark i 
framtiden? Hur kan de resultat som 
forskningen presenterar omvandlas 
till praktisk verklighet?

Dagen avslutas med en 
gemensam middag kl 18.00 
med travquiz.

Moderator: Even Elvenes 

Arrangör 
Travrikeuppfödarna i samarbete 
med Stiftelsen Järvsöfaks, 
Travklubben Sleipner och Svensk 
Travsport

JÄRVSÖFAKS 
UPPFÖDARSEMINARIUM
NORDISKA TRAVMUSEET • LÖRDAG 19 NOV 2022 • KL 09.00

Deltagaravgift 
Seminariet är kostnadsfritt. Däremot 
tar vi ut självkostnadspris för mat 
under dagen.  
400 kr (fika fm/em, lunch 
och middag ingår)

Stiftelsen Järvsöfaks står för 
kostnaden för de 20 först anmälda 
under 25 år samt för uppfödare som 
under året betäckt kallblodssto.

Boende 
För tillresande som behöver 
övernattning finns ett begränsat antal 
rum reserverade på Hotell Årjäng.  
Ange ”Järvsöfaks” vid bokning av 
rum.  (Hotell Årjäng tel. 0573-13059)

Anmälan 
Anmälan senast 10 november till 
Nordiska Travmuseet  
via mail marita@travmuseet.com 
eller tel. 0573-71 18 00 (mån-fre 
kl.12-16) 

Från vänster: Jan-Olov Persson och Järvsöfaks, 
Johan Hellander, Jan Roar Mjölneröd, 

Peer Berg och Christina Olsson. PROGRAM Programmet börjar 
med fika från 08.30

UPPFÖDNING, TRÄNING 
OCH HÄSTÄGANDE
AUKTION PÅ ÅBYTRAVET
Fredagen den 11 oktober är det dags för auktion på 
Åbytravet. Travrikeuppfödarna arrangerar bussresa dit, 
där vi också tar del av intressanta föredrag.
Avfärd från Årjängstravet kl.8. Vi kör via Åmålstravet 
där det också går att gå på bussen (ca kl.9). Framme 
på Åbytravet ca kl. 11.30. Hem går bussen direkt efter 
avslutad auktion, ca kl.22.
Mer info och auktionskatalog hittar du på  
www.yearlingsale.se
Anmälan senast tisdagen den 8 oktober  
till 0573-71 18 00 (mån-fre kl.12-16) eller via  
SMS till 076-827 08 90 • marita@travmuseet.com 
För att resan ska bli av krävs 15 anmälda.  
Anmälan är bindande.
Resan är gratis och ingår som en del i Leader-projektet 
Travrikeuppfödarna. 

TRAVRIKEUPPFÖDARNA
UPPFÖDNING, TRÄNING OCH HÄSTÄGANDE

www.travrikeuppfödarna.se       facebook.se/travrikeuppfödarnaLÄS MER OCH DELTA

Tider under dagen:
10.00 Visning av 

auktionshästarna 
startar

12.00 Mässan öppnar
13.00 Föreläsning med 

Malin Connysson, 
forskningsansvarig 
Wången

14.00 Auktionens starthästar 
visas på banan

14.30 Föreläsning med Marie 
Rhodin, veterinär och 
specialist i hästens 
biomekanik

17.00 Auktionen startar

STUDIERESA


