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Dags för How to 
Breed a Champion

TRAVHÄSTEN  HTBAC   

enna gång är vi tillbaka på Scandic Infra City i Upp-
lands Väsby och seminariet arrangeras i samarbete 
med Svensk Travsport och Swedish Warmblood 
Association.
 Den 23-24 november är det åter dags för alla 
uppfödnings- och avelsintresserade att samlas för 

en helg där kunskap och erfarenhetsutbyte står i centrum. Helgen 
innehåller ett brett urval av föreläsningar som skall kunna vara 
till nytta för den som vill lyckas med sin verksamhet inom avel och 
uppfödning. 

Programmet
Under lördagen blir det lite mer generella föreläsningar som pas-
sar oavsett vilken hästras du än väljer att fokusera på, medan det 
på söndagen handlar mer om varmblodiga travhästar. Program-
met finns här bredvid. Du kan välja att anmäla dig till endast en 
av dagarna eller hela helgen. Efter föreläsningarna på lördagen 

Text: Sara Lennartsson

Det börjar bli dags att boka sin plats för en av höstens 
höjdpunkter. För tredje gången arrangerar vi det 
uppskattade seminariet How to Breed a Champion. 

serveras en middag där möj-
ligheten finns att umgås och 
diskutera med likasinnade 
hela kvällen.

Föreläsarna
Vi har hämtat föreläsare både 
från universitet och näringen 
och från olika delar av världen. 
Från Frankrike kommer Chris-
tian leBarbey som bland annat 
genom sitt bolag International 
Trot Services (I.T.S.) är agent för 
15 avelshingstar i Frankrike 
och så är han styrelseledamot i 
hingstägarföreningen i Frank-
rike. Från USA kommer Russel 
Williams. Han är president för 
United States Trotting Associa-
tion, (USTA) och Hanover Shoe 

Farm. Johan Hellander, stuterichef och veterinär 
på Menhammar Stuteri kommer att föreläsa och 
delta i diskussioner om trender inom Nordisk 
Travhästavel. 
 En hel radda föreläsare kommer från Sveriges 
Lantbruksuniversitet. Det är Cecilia Müller som 
föreläser om utfodring till fölston och unghäs-
tar, Gabriella Lindgren kommer att prata om 
Genetisk prestationspontential hos häst och 
vad det finns för molekylära verktyg som kan 
användas. Vidare kommer Susanne Eriksson att 
föreläsa om Inavel och genetisk variation. Vad 
är det och behöver vi bry oss om det? Från Århus 
universitet i Danmark har vi hämtat Janne 
Winther Christensen. Hennes föreläsning Mater-
nal transmission of behavoiur handlar om hur 
stress hos dräktiga fölston kan påverka avkom-
mans beteende senare i livet. 
 Från Handelshögskolan i Stockholm kommer 
också Martin Carlsson-Wall. För att lyckas med 
sin uppfödning behöver man också lyckas med 

D
Jean Pierre Dubois, hans tolk Fabien Husser samt Paul F Spears deltog vid det första 
avelsseminariet How To Breed A Champion 2015.
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sitt företag och då behöver man ha koll på sin ekonomi. Det blir 
därför också en inspirationsföreläsning i detta ämne. En presenta-
tion av föreläsarna finns på asvt.se/kurser-seminarier/how-to-breed-
a-champion.

Bokning och hotellrum
I priset för helgen ingår allt utom hotellrum. Hotellrum bokas av 
dem som behöver via telefon 08-517 344 00 eller via Scandics hem-
sida. Vid bokning skall bokningskoden BASV221119 uppges för att 
komma åt de förbokade hotellrummen till ett bra pris. Enkelrum 
kostar 990 kr inkl moms och ett dubbelrum kostar 1190 kr inkl 
moms. Frukost ingår. 
 Bokning av deltagande i seminariet görs via shop.asvt.se. Var noga 
med att välja rätt produkt för att vara med på den eller de dagar du 
önskar närvara. I priset för lördagens program ingår kvällens middag.

Cecilia Müller ska föreläsa på lördagen. Foto: Cia Davidson

Christian leBarbey från Frankrike är agent för 15 avelshingstar i Frankrike.

Lördag
10.00-10.30 Incheckning och kaffe
10.30-10.40 Välkommen och introduktion,   
  Peter Henriksson
10.40-11.35 Utfodring avelsston och ung  
  hästar - I Näringsbehov, 
  Cecilia Müller
11.35-12.30 Utfodring avelsston och ung  
  hästar - II Krav på vallfodret,   
  Cecilia Müller
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.25 Praktisk utfodring – utfodring   
  i olika hästhållningssystem,   
  heterogena och homogena    
  hästgrupper, Cecilia Müller
14.25-14.30 Paus
14.30-15.30 Maternal transmission of beha  
  voiur, Janne Winther Christensen
15.30-15.50 Fika
15.50-16.50 Inspirationsföreläsning företa  
  gande, Martin Carlsson-Wall
16.50-17.00 Paus
17.00-18.00 Genetisk prestationspontential   
  hos häst - Vad finns det för    
  molekylära verktyg för 
  uppfödare och tränare?, 
  Gabriella Lindgren
18.00-18.10 Avslut första dagen, 
  Peter Henriksson
19.30- Middag i Ballroom

Söndag
9.00-9.05 Introduktion, Peter Henriksson
9.05-10.05 Inavel och genetisk variation,   
  vad är det och bör vi bry oss   
  om det?, Susanne Eriksson
10.05-10.10 Paus
10.10-11.10 Trender inom amerikansk    
  travhästavel, Russell Williams
11.10-11.25 Fika
11.25-12.25 Trender inom fransk travhäst  
  avel, Christian le Barbey 
12.25-13.10 Lunch
13.10-14.10 Trender inom nordisk travhäst  
  avel, Johan Hellander
14.10-15.00 Paneldiskussion, frågestund.   
  Peter Henriksson moderator,   
  Russell Williams, Christian le   
  Barbey, Johan Hellander
  Avslutning, Peter Henriksson

Hela seminariehelgen
• Ungdomsmedlem i ASVT - 100 kr + moms dvs 125 kr
• Medlem ASVT – 2 700 kr + moms dvs 3 375kr
• Ej medlem ASVT – 3 200kr + moms dvs 4 000 kr

Endast lördag
• Ungdomsmedlem i ASVT - 100 kr + moms dvs 125 kr
• Medlem ASVT – 1 900 kr + moms dvs 2 375kr
• Ej medlem ASVT – 2 400kr + moms dvs 3 000 kr

Endast söndag
• Ungdomsmedlem i ASVT - 100 kr + moms dvs 125 kr
• Medlem ASVT – 1 100 kr + moms dvs 1 375kr
• Ej medlem ASVT – 1 600kr + moms dvs 2 000 kr

OBS att hotellrum på Scandic Infra City ingår ej i ovan
 priser utan bokas av deltagaren själv per telefon 
08-517 344 00 eller via Scandics hemsida. Glöm ej 
att uppge bokningskoden BASV221119.

Program

Priser


