STYRETS ÅRSMELDING

Foto: Susann Ervik

for beretningsåret 2021

1. TILLITSVALGTE
1.1 Styret har i beretningsåret 2021 bestått av:
Leder:
Sigmund Vister
Nestleder/sekretær:
Vidar Arnesen
Kasserer / medlemsansvarlig:
Lasse Holmen
Styremedlem:
Renate Ugelstad
Styremedlem:
Egle Morstad
Styremedlem:
Ola Martin Aasen
1. vara:
Ingvild Tonholm
2. vara:
Heidi Moen
3. vara:
Merete Viksås
1.2 Revisorer i beretningsåret 2021 har vært:
Ole Sylte Heggset
Olav Korssjøen
Vara: Roar Hop
1.3 Valgkomiteen har i beretningsåret 2021 bestått av:
Hilde Marit Stumberg, leder
Mathias Skrugstad
Jane Iren Monsen
Vara: Kristian Borud
1.4 Utstillingskomiteen har i beretningsåret 2021 bestått av:
Målfrid Vatne, leder
Tor Finstad
Egle Morstad
Heidi Moen
1.5 Redaksjonskomiteen har i beretningsåret 2021 bestått av:
Vidar Arnesen, redaktør
Målfrid Vatne
Håkon Disington
Steen Morten Eidsmo Johansen
1.6 Allsidighetsgruppa har i beretningsåret 2021 bestått av:
Renate Ugelstad, leder.
Lise Nicoline Hartviksen
Malin Wittgren
Veronica Andresen Jensen
1.7 Etiske retningslinjer for tillitsvalgte i Veikle Balder
Generalforsamlingen 2021 vedtok etiske retningslinjer for tillitsvalgte i Veikle Balder med
retningslinjer for praktisering. Samtlige tillitsvalgte, med ett unntak, har forpliktet seg til å
følge de etiske retningslinjene med sin underskrift.
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2. STYREMØTER
I løpet av året har det det vært avholdt 11 styremøter på Microsoft Teams. Styret var samlet
til styreseminar på Teams 23 januar som forberedelse til Generalforsamlingen 2021 og på
Sanner Hotel 2. til 3. juli. Deler av styret deltok på medlemstur til Sikkilsdalen 20, 21 og 22
august, ved Veikle Balders Allsidighetsmesterskap samt Veikle Balders Landsfinale og finalene
i Veikle Balder Cup. 1. vara styremedlem Ingvild Tonholm har deltatt på styremøtene.
81 saker har vært til behandling i styret. Styremøtereferatene legges ut på hjemmesiden,
www.veiklebalder.no, så fort de er godkjent, vanligvis innen to uker etter hvert møte.

3. MEDLEMSUTVIKLINGEN I VEIKLE BALDER
1. januar 2022 hadde Veikle Balder 1038 medlemmer etter at 44 hadde blitt strøket fra medlemslista fordi de ikke hadde betalt medlemskontingenten for 2021. Dette er i samsvar med
vedtak på generalforsamlingen 2018. Til sammenligning hadde Veikle Balder 854 medlemmer
1. januar 2020 og 1014 medlemmer 1. januar 2021.
Det er flere grunner til denne positive oppslutningen om Veikle Balder. Etter tilbakemeldinger å dømme, forbindes Veikle Balder med god organisasjonskultur, positiv atmosfære og
konstruktive aktiviteter. Våre medlemsblader er også viktige for å bibeholde medlemsmassen
og til å verve nye medlemmer.

4. ØKONOMI
Veikle Balder har en omfattende økonomi med en budsjettert total årsomsetning på rundt
kr 820 000,- Ulike prosjekt, som Veikle Balder Cup, Sikkilsdalseminaret, Landsfinalen, allsidighetsarrangementene og medlemsbladene, inngår i totaløkonomien. Det betyr at det må
stilles høye krav til økonomisk oversikt og regnskapsføring. I løpet av 2021 har kasserer
arbeidet med forberedelser til at regnskapene blir overført til Styre Web. Denne overføringen
skjer ved overgang til nytt regnskapsår, 1. januar 2022.
Til tross for noen uforutsette økte utgifter, viser regnskapet av Veikle Balder 2021 gikk med
et overskudd på kr 50 502,- mot budsjettert kr 11 900,-. Regnskap for 2021 og budsjettforslag for 2022 legges fram som egne saker for Generalforsamlingen 2022.

5. GENERALFORSAMLINGEN BLE AVHOLDT 24. MARS PÅ MICROSOFT TEAMS
Veikle Balders Generalforsamling var i utgangspunktet planlagt til 20 februar. Etter hvert ble
det klart at generalforsamlingen måtte avholdes på digital plattform på grunn av Korona-pandemien. For å sikre en problemfri gjennomføring av Generalforsamlingen, engasjerte styret
firmaet Bjørkås Kveli AS til å ta seg av det datatekniske.
Ordstyrer Ingolf Herbjørnrød loset de 29 stemmeberettigede møtedeltakerne gjennom
Generalforsamlingen på sikkert vis.
• Styrets årsberetning ble vedtatt med kommentarer vedrørende Veikle Balder Cup.
• Styrets framlagte regnskap og forslag til budsjett ble godkjent uten bemerkninger.
• Valgkomiteen ba styret om å fremme sak på Generalforsamlingen 2022 for å avklare
tidsperioden leder og nestleder velges for.
3

Veikle Balders årsberetning 2021

• Oppretting av en Allsidighetskomite, instrukser for de ulike komiteene og etiske
retningslinjer for tillitsvalgte i Veikle Balder, ble enstemmig vedtatt.
• Valgkomiteens innstilling ble vedtatt på alle punkt.
Referatet fra Generalforsamlingen stod på trykk i Veikle Balders Vårnummer 2021. Styret
viser til denne.
Den nyvalgte lederen i Veikle Balder, Sigmund Vister, takket for tilliten. Han takket også de
utgående styremedlemmene for innsatsen.
Det positive med Generalforsamling på digital plattform var først og fremst at det var med
deltakere fra både Nord Norge og Sverige. Det hadde kanskje ikke skjedd hvis et fysisk møte
hadde funnet sted i Oslo. På den andre siden var det spesielt å sende blomster til de utgående
styremedlemmene med bud i stedet for å overrekke på et fysisk møte.
Framover må det tas stilling til hvordan generalforsamlingene skal arrangeres. Det kan fort
være at framtidige generalforsamlinger består av både fysisk oppmøte og overføring på digital
plattform.

6. VEIKLE BALDERS HEDERSPRIS 2021
Siden årets Generalforsamling ble arrangert på digital plattform, vurderte det da sittende styret
at det ikke var en egnet arena for å dele ut Veikle Balders Hederspris. På det første styremøtet
etter generalforsamlingen, vedtok det nyvalgte styret å tildele Målfrid Vatne Veikle Balders Hederspris ved første egnede anledning. Prisen ble delt ut under festmiddagen på Veikle Balders
Landsfinale til stående applaus.

7. 2021 HAR OGSÅ VÆRT ET UNNTAKSÅR
Korona-pandemien satte sitt sterke preg på 2020. Smitteverntiltakene ble videreført langt inn
i 2021. I denne situasjonen har Veikle Balder hatt som målsetting å opprettholde mest mulig
aktivitet og positivitet. For å kunne gjøre det på en trygg måte, har vi praktisert myndighetenes
retningslinjer og tilrådinger for smittevern strengt.
Samtidig har Korona-situasjonen ført til at ny teknologi har blitt oppdaget og tatt i bruk.
Møtevirksomhet på Microsoft Teams, og andre digitale plattformer, har blitt en positiv bivirkning av pandemien.

8. VEIKLE BALDER PÅ INTERNETT
Veikle Balders Facebook-side blir fortløpende oppdatert med aktuelle kaldblodsnyheter. Veikle
Balder deler ikke pluss-saker på Facebook-siden.
Hjemmesiden www.veiklebalder.no, er en utfordring. Den har blitt fylt opp til den grad at
den har blitt uoversiktlig. Dessuten ligger den på en digital plattform som er lite brukervennlig
sammenlignet med mer moderne plattformer. Styret arbeider med å etablere en mer brukervennlig og oversiktlig hjemmeside.
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9. SAMARBEIDSAVTALEN MED AGRIA
Veikle Balder har samarbeidsavtale med forsikringsselskapet Agria. Samarbeidet innebærer 5%
medlemsrabatt på hesteforsikring for våre medlemmer. I tillegg gir samarbeidsavtalen oss fordeler
i form av premier og annonseinntekter ved våre arrangement samt tilgang på kompetanse i forbindelse
med kurs og webinarer. For Agria sin del har samarbeidsavtalen ført til en økning av forsikrede kaldblodshester. For mer informasjon om samarbeidsavtalen mellom Veikle Balder og Agria, viser vi til
www.agria.no/hest/veikle-balder/ og på https://veiklebalder.no/samarbeidsavtale-med-agria/

10. VEIKLE BALDERS RABATTHINGSTEORDNING
2021 kunne Veikle Balder presentere den åttende lista med rabatthingster. Medlemsfordelen til
våre medlemmer i Norge og Sverige er åpenbart en stimulans til oppdrettet av kaldblodshester.
Vi retter en stor takk til både hingsteholdere og hingsteeiere som stiller opp for Veikle Balders
medlemmer på denne måten! For å oppnå rabatt må den som disponerer hoppa være medlem
i- og ha betalt medlemskontingent til Veikle Balder når hoppa føres til hingsten.
Lista over Veikle Balders rabatthingster 2021 inneholdt hingster fra ulike blodslinjer og utgjorde en god blanding av nye og etablerte hingster. To av hingstene på lista er Elite hingster.
Hingstene var oppstallet i både Norge og Sverige.

11. VEIKLE BALDERS ALLSIDIGHETSSATSING
11.1. Veikle Balders Allsidighetscup
Veikle Balders Allsidighetscup ble arrangert for andre gang i 2021. Intensjonen med cupen
er å promotere kaldblodstraveren som en allsidig hest med mange bruksområder. I Allsidighets cupen er det hesten som meldes. Flere ryttere og kusker kan bruke samme hest.
Siden kan hesten samle poeng gjennom deltaking i til sammen 9 ulike hestesportsgrener.
Det blir gitt tilleggspoeng for hester som starter i travløp/montè eller deltar i flere grener.
Den kaldblodstraveren som har samlet flest poeng i slutten av året vinner Veikle Balders
Allsidighetscup.
Veikle Balders Allsidighetscup vil på sikt kunne brukes til å samle kvalifiseringspoeng til
Veikle Balders Allsidighetsmesterskap.
De tre beste i Veikle Balders Allsidighetscup 2021 var
1. Marve Tinn med 3395 poeng. (e. Tangen Tinn u. Trampoline)
2. Molly Molina med 3190 poeng. (e. Mentor Mollyn u. Ulsrud Gro)
3. Tangen Tinn med 2720 poeng. (e. Moe Odin u. Tangen Kry)

11.2. Veikle Balders Allsidighetsmesterskap 2021
Allsidighetsgruppa arrangerte det første Veikle Balders Allsidighetsmesterskap i grenene
sprang, dressur og kjøring (dressur- og presisjonskjøring) 18. og 19. september på Stavsplassen. Mesterskapet ble gjennomført i samarbeid med Stav Kjøre- og Rideklubb. Konkurransene er kun åpne for sertifiserte kaldblodstravere. Styret vil rette en stor takk til alle som
la ned et stort arbeid og bidro til et vellykket arrangement!
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Medaljevinnere Grenmesterskap:
DRESSUR
Gullmedalje: Rebekka Kaagaard/Slotts Uffa
Sølvmedalje: Ida Kristin Orefellen Røsland/Gjøndar
Bronsemedalje: Helen Margareta Christina Thoren/Sterk Odd
SPRANG
Gullmedalje: Hanna Herbjørnrød/Heimly Odin
Sølvmedalje: Silje Marstrander/K.K. Scott
Bronsemedalje: Marion Kleveland/Tangen Tinn
KJØRING
Gullmedalje: Unni Sørtømme/ Olu Lykkjar
Sølvmedalje: Marion Kleveland/Marve Tinn
Bronsemedalje: Natalie Skorve/Rigel Tora
Beste 4-års: Dorpa/Anna Nordlund Wiger
Beste løpshest Sprang: Tangen Tinn/Marion Kleveland
Beste Løpshest Dressur: Dorpa/Anna Nordlund Wiger
Beste Løpshest Kjøring: Tangen Tinn/Mona Kleveland

11.3 Treningshelg på Stavsplassen
Allsidighetskomiteen gjennomførte også treningshelg på Stav 5. og 6. juni. Det ble undervist i dressur, sprang, kjøring og feltritt.
15 kursdeltagere i alderen 12 til 49 år fordelt på 11 hester, 3 instruktører, flere frivillige, ivrige foreldre, besteforeldre og søsken bidro til en vellykket kurshelg.

12. VEIKLE BALDER CUP
Veikle Balder Cup 2021 var den niende utgaven av vår populære cup for fireårige svenske og
norske kaldblodstravere. Løpsserien er et samarbeid mellom DNT og Veikle Balder. I år har
alle kvalifiseringsløpene og finalene gått av stabelen som planlagt. Kvalifiseringsløpene var
spredt på Østlandet, Vestlandet og Trøndelag.
Veikle Balder er en landsdekkende organisasjon som ønsker å ha et tilbud til medlemmer i
alle landsdeler. Tidligere har det vist seg vanskelig å fylle kvalifiseringsløpene på Vestlandet.
Derfor var det spesielt gledelig at 12 hester startet i kvalifiseringsløpet på Forus 14. september. På sikt har styret i Veikle Balder et sterkt ønske om også å kunne kjøre kvalifiseringsløp
i Nord-Norge.
Finalene gikk på Biri i forbindelse med den store kaldblodshelga med Veikle Balders Landsfinale, hingstekåring og V75-omgang med bare kaldblodshester.
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VEIKLE BALDER CUP 2021
Dato

Bane

Vinner

Tid/distanse

1. juni

Bjerke

Dag Schumi

1.31.7/2140

24.000

Hassel Nora

26. juni

Leangen

Langlands Høvding 1.26.1/2180

60.000

Alltid Ø.K.

9. juli

Jarlsberg

Grisle Tore G.L.

1.31.5/2180

30.000

Prinsen

Ask Leo

30. juli

Biri

Stormjerven

1.27.9/2620

30.000

Jerven Junior

Il Salvador

10. aug.

Bjerke

Monster Merete

1.27.0/2200

30.000

Lesja Prima

Smedrappa

14. sept.

Forus

Milan

1.29.5/2080

30.000

Langland Spika

Alvin Ø.K.

21. sept.

Bjerke

Odd Harmonia

1.30.5/2140

30.000

Milan

Fjord Stina

28. sept.

Bjerke

Jerven Junior

1.26.3/2100

30.000

Mjølner Rønner Galant

Monster Merete

1.27.6/2160

125.000

Hassel Nora

Vesle Tora

Langlands Høvding 1.27.6/2640

125.000

Ask Leo

Mjølner
Rønner

9. okt.
9. okt.

Biri- finale
hopper
Biri- Finale
H/V

1. premie

2. plass

3. plass
Missingmyr
Viktoria
Tverdals
Trippel

12.1 Økt satsing på hoppene i Veikle Balder Cup
For 2022 er det tatt grep slik at Veikle Balders Cup kan gjennomføres som en ren hoppecup
uten at den kommer i konflikt med DNTs Femårsløp for hopper og Hoppecup` en. Det vil
fortsatt være to finaler, en for fireårige og en for femårige kaldblodshopper. Veikle Balder
mener at denne endringen vil heve kaldblodshoppenes status og inntjeningsevne ved at en
høyere andel av premiepotten forbeholdes hoppene. Noe som er i tråd med det travpolitiske
standpunktet Veikle Balder har fremmet over flere år.

13. MEDLEMSTUR TIL SIKKILSDALEN
For andre år på rad arrangerte Veikle Balder medlemstur til Sikkilsdalen 20. til 22. august.
Denne gangen var vi velsignet med et strålende vær. 49 turdeltakere kom med veldig hyggelige
tilbakemeldinger på turen, programmet og ikke minst gleden over å være en del av det sosiale
fellesskapet igjen.

14. VEIKLE BALDERS LANDSFINALE
Landsfinalen ble i år arrangert for ellevte gang. Som vanlig var Landsfinalen en sentral del av
Kaldblodets Festhelg på Biri Travbane 8. og 9. oktober. Det er åpenbart at Landsfinalen er en
viktig del av Veikle Balders merkevare og positive omdømme.
Veikle Balders Landsfinale har blitt en viktig møteplass for kaldblodsfolk fra hele landet.
Fram til to uker før årets utstilling, var det restriksjoner på hvor mange som kunne møte på
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arrangementet. Restriksjonene ble opphevet kort tid i forveien. Flere av de som hadde tatt
turen, pekte på hvor dypt de hadde savnet å kunne møte interessefeller. Veikle Balders Landsfinale fyller en viktig funksjon også på den måten. Det strømmet på med positive omtaler og
tilbakemeldinger fra utstillere, både i personlige møter og på sosiale medier. Pressen hadde
ulike positive vinklinger på arrangementet. Det var også innslag fra Landsfinalen på Rikstoto
Direkte lørdag 9. oktober med intervju av leder Sigmund Vister og nestleder Vidar Arnesen.
Utstillingskomiteen hadde knyttet til seg et anselig antall medhjelpere til å fylle alle funksjonene som må på plass for å kunne arrangere et så omfattende arrangement. Styret vil rette en
stor takk til alle som la ned stor innsats og bidro til nok en vellykket landsfinale!
Utstillingskatalogen inneholdt 62 påmeldte toåringer. Etter noe frafall stilte 47 til bedømming.

14.1 Resultat hingster:
Kvalitet I og Dagens Hest: Ness Tjo Tyr e. Moe Odin u. Paja Stjerna e. Pajaprins. (totalsum
55)
Oppdretter: Suldal Hestesenter AS
Eier: Suldal Hestesenter AS og Vebjørn Ness
Kvalitet II: Veseth Viking e. Åsajerven u. Vikki Victoria e. Alm Viktor. (totalsum 53,5)
Oppdrettere: Otto Veseth og Kristin Veseth
Eiere: Kristin Veseth og Ola Martin Aasen
Kvalitet III: Myras Baron e. Bork Odin u. Ness Tjo Stjerna e. Mørtvedt Jerkeld. (totalsum
52,5)
Oppdrettere: Suldal Hestesenter AS og Stall Myra AS
Eier: Stall Myra AS
SEMIFINALISTER:
L.D.Odin e. Moe Odin u. Horgen Lina e. Jærvsøfaks. (totalsum 52)
Oppdretter og eier: Stall H.I.O. ved Dag Stian Pollestad
Lakafanten e. Will Prinsen u. Ty Li e. Lome Elden. (totalsum 50,5)
Oppdrettere: Tom Bjølgerud og Pål Christoffersen
Eiere: Line Bjølgerud og Tom Bjølgerud
Arding e. Wik Stjernen u. Arien u. Lome Elden. (totalsum 50,5)
Oppdretter: Kjetil Egset
Eiere: Ole Tom Nyborg og Inger Ø. Nyborg

14.2 Resultat hopper:
Kvalitet I: Madeleine R. e. Tekno Odin u. Haralds Linnea e. Lykkefot. (totalsum 52)
Oppdretter og eier: Ragnhild Benum
Kvalitet II: Odetta e. Will Prinsen u. Spikvalla e. Spikeld. (totalsum 51)
Oppdretter: Anita Wergeland
Eiere: Jonas Vevle og Janne Seilen
Kvalitet III: Hertina e. Odd Herakles u. Torpa Hege e. Spikeld. (totalsum 49)
Oppdretter: Thomas Rousalis
Eiere: Line J.J. Solberg og Kjetil Solberg
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SEMIFINALISTER:
Føynland Lux e. Føynland Kongen u. Lannem Siv e. Alm Viktor. (totalsum 48)
Oppdretter og eier: Pål Kristiansen
Kry O.K. e. Ingbest u. Torpa Kry e. Moe odin. (totalsum 48)
Oppdretter og eier: Olav Kåre Vatnøy
Nygen Wiola e. Tekno Odin u. Nygaards Thea e. Åsajerven. (totalsum 48)
Oppdretter og eier: Kjell Einar Huseby

15. VEIKLE BALDERS MEDLEMSBLADER
Som vanlig har redaksjonskomiteen produsert to utgivelser, Vårnummeret og Årskavalkaden.
Fruktbarhet og fødsel var tema for Vårnummeret. Årskavalkaden var tradisjonen tro mer en
oppsummering av året som har gått. Medlemsbladene er åpenbart viktige for oppslutningen
om Veikle Balder.
Som en del av markedsføringen av Veikle Balder, sendes medlemsbladene Sleipner, DNT,
Mat- og Landbruksdepartementet, Stortingets vennegruppe for trav- og galoppsporten, Nordisk Travmuseum på Årjäng, Norsk Hestesenter - Starum og forskere ved NMBU.

16. VEIKLE BALDER UNG
Styret har gjennom året arbeidet med planlegging av prosjektet Veikle Balder UNG. Det foreligger ulike ideer om utformingen av prosjektet. En forsiktig start på prosjektet har bestått av
premiering av unge deltakere på Veikle Balders Mesterskapet og Landsfinalen.

17. DNTS OPPDRETTERSEMINAR
Veikle Balder var medarrangør på Oppdretterseminaret 2021 sammen med DNT og Travavl.
no. Oppdretterseminaret 2021 besto av en serie webinarer.
Styret har uttalt at Veikle Balder kan delta med innspill til innhold, men ikke praktisk gjennomføring av DNTs Oppdretterseminar 2022. Veikle Balders tillitsvalgte har fullt opp med
foreningens egne prosjekt. Videre vil det å arrangere oppdretterseminar på dugnad, være med
på å fordekke DNTs behov for en egen ansvarlig for avl- og næringsspørsmål.

18. TILRETTELEGGING FOR FILMING OG FOTOGRAFERING AV AUKSJONSHESTER
Sammen med Travavl.no var Veikle Balder pådriver for tilbud om profesjonell filming og
fotografering av åringer som skulle selges på DNTs Klasseløpsauksjon. Prisen for fotografering var et framforhandlet tilbud til oppdretterne.

19. DNTS AVLSSTALL-PROSJEKT
Travavl.no og Veikle Balder er initiativtakere til prosjektet Avlsstall. Prosjektet tar sikte på å
utvikle tilbud og etterspørsel for oppstalling av avlshopper og unghester fram til innkjøring,
til en stadig mer urbanisert befolkning i Norge. Det er DNT som styrer prosjektet, men Veikle
Balder deltar i utviklingsarbeidet sammen med Travavl.no.
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20. DUGNADSARBEID OG RESSURSBRUK
Oppdretterseminar, tilrettelegging for filming og fotografering av auksjonshester samt Avlsstall er eksempler på oppgaver som naturlig hører inn under arbeidsoppgavene for en avlsog næringssjef i DNT. Det er krevende å løse denne type oppgaver gjennom dugnadsarbeid.
Dessuten er arbeidsformen svært sårbar da frivillig arbeid er avhengig av medlemmenes tid
og motivasjon. Veikle Balders tillitsvalgte, og andre frivillige, bruker mye tid og ressurser på
Veikle Balders egne arrangement og aktiviteter. Framover må Veikle Balder vurdere hvor mye
dugnadsarbeid vi kan bidra med utover det som tilligger foreningens kjernevirksomhet.

21. TRAVPOLITIKK
Veikle Balder har deltatt i travpolitikken gjennom uttalelser direkte til styret i DNT, utspill i
travpressen og gjennom innspill til Dialogmøter mellom DNTs administrasjon og de samarbeidende organisasjonene.

21.1 Uttalelser
DNT utarbeidet og vedtok ny strategiplan i løpet av 2021. I utgangspunktet var det bestemt at de samarbeidende organisasjonene ikke skulle være høringsinstans. Generalsekretær i DNT, Svein Morten Buer, åpnet allikevel for at høringsuttalelser fra de samarbeidende
organisasjonene ville bli lagt fram for styret. Veikle Balder fremmet sin høringsuttalelse
som et åpent brev til styret i DNT. Uttalelsen ble offentliggjort i Trav og Galopp-Nytt og
på Trav365.no
Veikle Balder og Travavl.no gikk sammen om opprop før DNTs Generalforsamling
der det ble oppfordret til å velge en samlende ledelse for norsk travsport. Uttalelsen ble
offentliggjort i Trav og Galopp-Nytt og på Trav365.no. Både uttalelsens innhold og samarbeidet med Travavl.no fikk rosende omtale i Trav og Galopp-Nytt.
I forbindelse med styremøte i DNT 3. og 4. desember framkom det ulike oppfatninger om
hva Veikle Balder mener om mønstringsløpsordningen og DNTs Avlsfond. Det er fortsatt
uklart hvem som skal ha sagt hva til hvem. Styret fant det nødvendig å presisere Veikle
Balders syn på de to sakene gjennom utspill til styreleder i DNT og gjennom pressen. Dette
er eksempler på at dialog mellom DNT og de samarbeidende organisasjonene er viktig.
Veikle Balder har sammen med Travavl.no flere ganger meldt inn behovet for at tillitsvalgte
fra DNT deltar på de såkalte dialogmøtene. Dette har blitt begrunnet med at dialogmøtene, slik styret ser det, i størst mulig grad bør handle om veivalg for framtiden. Derfor er
det viktig å ha dialogen med de tillitsvalgte. Informasjon rundt prosesser og oppgaver som
hører til i fortid, kan som regel leses på nettet eller i andre kilder og bør ikke avkreve for
hverken de tillitsvalgte eller tilsatte i DNTs administrasjon.
21.2 Dialogmøter mellom DNTs administrasjon og de samarbeidende organisasjonene
Veikle Balder har spilt inn en rekke saker til dialogmøtene mellom DNTs administrasjon og
de samarbeidende organisasjonene. De viktigste er:
• Status DNT-styresak 7-9/19, Kaldblodshestens vilkår i Nordisk perspektiv.
• Felles innspill fra Travavl.no og Veikle Balder vedrørende prissetting, innhold og
gjennomføring av hingstekåringer.
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•
•
•

Evaluering klasseløpsauksjonen, spørreundersøkelse.
Auksjonsløp for kaldblods.
Innavlsdempende tiltak kaldblods:
1. Avlssjansen, forslag om avsetting av fond til formålet.
2. Etterlysinger av effekten av innavlsdempende tilskudd.
3. Offentliggjøring av slektskapsanalyser innen kaldblodsrasen med klargjørende
tekst, slik at oppdrettere kan nyttegjøre seg informasjonen.

Veikle Balder savner fortsatt svar på en rekke av de spørsmålene vi har tatt opp. Formålet
med- og forventninger til dialogmøtene har vært et gjentagende tema. Alternativet er å fremme våre saker gjennom pressen. I enkelte saker vil det åpenbart være belastende for samarbeidsklimaet.

21.3 Andre møter
Lederne i Veikle Balder og Travavl.no hadde møte med DNTs leder Erik Skjervhagen for å
begrunne behovet for en egen avlssjef i DNT 21. november.

22. SAMARBEID MED SLEIPNER
Det har vært lite kontakt mellom den svenske kaldblodsforeningen, Sleipner, og Veikle Balder
de siste årene. 14. september møttes Sleipners leder, Marita Arvidsson, Veikle Balders Sigmund
Vister og Vidar Arnesen samt initiativtaker til møtet, Tore Fyrand, på Nordiska Travmuseet i
Årjäng. Målet med møtet var først og fremst å bli nærmere kjent. Det var en positiv tone på
møtet. Partene har en felles intensjon om å avholde flere møter hvor relevante temaer drøftes.

23. OPPTAK SOM STIFTELSESORGANISASJON PÅ NHS, STARUM
Veikle Balder har blitt godkjent som stifter av Norsk Hestesenter. Styret ved Norsk Hestesenter vedtok de nødvendige endringene i stiftelsens vedtekter 7.desember. Veikle Balder ser fram
til å bli en del av et viktig fellesskap til beste for videre utvikling av kaldblodshesten.

Sanner, 15. januar 2022
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