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STYRETS ÅRSBERETNING 
for beretningsåret 2020 
 

 
Styre Veikle Balder 2020. Foto Arild Hansen 

 

1.1 Styret har i beretningsåret 2020 bestått av: 

 

Leder:     Målfrid Vatne 

Nestleder/sekretær:   Vidar Arnesen 

Kasserer / medlemsansvarlig: Lasse Holmen 

Styremedlem:    Renate Ugelstad 

Styremedlem:    Egle Morstad 

Styremedlem:    Kjersti Løvseth 

 

1. vara:    Stine Marlen Bendiksen 

2. vara:    Daniel Kulblik 
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3. vara:    Merete Viksås 

 

1.2 Revisorer i beretningsåret 2020 har vært: 

Ole Sylte Heggset 

Olav Korssjøen 

Vara: Roar Hop,  

 

1.3 Valgkomiteen har i beretningsåret 2020 bestått av  
 Cecilie H. Andersson leder 

 Hilde Marit Stumberg 

Mathias Skrugstad 

 Vara: Jane Iren Monsen 

 

1.4 Utstillingskomiteen har i beretningsåret 2020 bestått av: 

Egle Morstad, leder 

Tor Finstad 

Mathias Skrugstad (Trakk seg 09.10.2020.) 

Tor Ørjan Johansen (Trakk seg 09.10.2020.) 

 

1.5 Redaksjonskomiteen har i beretningsåret 2020 bestått av: 

 Vidar Arnesen, redaktør 

 Guri Gjermundshaug 

 

 

1.6 Allsidighetsgruppa: 

Allsidighetsgruppa har arbeidet etter mandat fra styret. Gruppa har bestått av: 

 Renate Ugelstad, leder. 

 Malin Wittgren 

 Kristin Larsen Gravrok 

 Camilla Helena Numme 

 Marlen Wollf 

 Lena Marie Lundt 

 Marianne Vikheim. 

 

 

2. Styremøter. 

I løpet av året har det det vært avholdt 10 styremøter. Åtte styremøter har vært telefonmøter. Styret var 

samlet til styreseminar 24 og 25 januar, som forberedelse til Generalforsamlingen 2020 og til styremøte 

23. februar, dagen etter Generalforsamlingen. Hele styret deltok på medlemstur til Sikkilsdalen 21, 22 

og 23 august, ved Veikle Balders Landsfinale og finalene i Veikle Balder Cup på Biri 9.-10. oktober. 1. 

vara styremedlem, Stine Marlen Bendiksen, har deltatt på telefonmøtene.  

 

68 saker har vært til behandling i styret. 

 

Styremøtereferatene legges ut på hjemmesiden, www.veiklebalder.no, så fort de er godkjent, vanligvis i 
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løpet av to uker etter hvert møte. 

 

 

3. Medlemsutviklingen i Veikle Balder. 

1. januar 2021 hadde Veikle Balder 1014 betalende medlemmer. 1. januar 2020 var medlemstallet 854. 

Medlemstallet økte altså med 160 medlemmer i løpet av 2020, en økning på over 18%. Pr. 31.12.2020 

hadde foreningen 1040 registrerte medlemmer. 26 medlemmer har blitt strøket fra medlemslista fordi 

de ikke hadde betalt medlemskontingenten. Dette er i samsvar med vedtak på generalforsamlingen 

2018.  

 

Det er flere grunner til denne positive tilstrømmingen av medlemmer. En viktig grunn er Veikle Balders 

Allsidighets satsing. Dette dekker åpenbart et stort aktivitetsbehov for kaldblodshester. Styrets 

vervekampanje «Veikle Balder mot tusen» har også bidratt. Det ble utlyst en trekning på gavekort fra 

Skoies AS, pålydende kr 4.000,- blant de som meldte seg inn i Veikle Balder fra utlysingsdato og til 

medlemstallet hadde nådd 1000. Ved strategiske medlemstall, for eksempel 990, har det blitt utlyst 

premiering. Den 20. august fikk Veikle Balder medlem nr 1000. Det ble Anne Desiree Larsen fra 

Danmark. Knut Haakenstad ble vinner av gavekortet fra Skoies på kr 4000,- 

 

En annen viktig grunn til medlemsøkningen er, etter tilbakemeldinger å dømme, at Veikle Balder 

forbindes med 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 total årsomsetning på nesten kr 770 000,- kroner. 

Ulike prosjekt, som Landsfinalen og medlemsbladene, inngår i totaløkonomien. Det betyr at det må 

stilles høye krav til økonomisk oversikt og regnskapsføring. 

Budsjettet for 2020 ble vedtatt med et underskudd på kr 66 000,-. De spesielle forholdene som har 

oppstått som følge av Korona-pandemien, har påvirket økonomien i Veikle Balder. Styret er svært 

tilfreds med å kunne legge fram et regnskap som går med et budsjettoverskudd på kr 74 194,-. Den 

store medlemsøkningen og nøysomt pengebruk er hovedgrunnene til overskuddet. 

 

Regnskap for 2020 og budsjettforslag for 2021 legges fram som egne saker for Generalforsamlingen 

2021. 

 

 

5.1 Generalforsamling, Thon Hotell Linne lørdag den 22. februar 2020. 

Generalforsamling 2020 var lagt til samme helg som DNTs oppdretterseminar, der Veikle Balder var 

medarrangør. Samme helg var også arbeidsgruppa som skulle forberede og planlegge Veikle Balders 

allsidighetssatsing samlet. Det medførte at gledelig mange deltok på Generalforsamlingen. 58 

medlemmer og ordstyrer Truls Gravdal Pedersen fylte lokalet til den grad at det måtte skaffes ekstra 

stoler. Det er langt flere tilstedeværende medlemmer enn på noen andre Generalforsamlinger i Veikle 

Balders historie.  

 

Ordstyrer Truls Gravdal Pedersen loset forsamlingen gjennom sakene på dagsordenen. Styrets 

årsberetning startet nok en gang med tilfredshet over god økning av medlemsmassen i 2019. Leder 

Fredrik Eng supplerte med å rose arbeidet som hadde blitt utført av styremedlemmene og de ulike 
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komiteene i beretningsåret. Veikle Balders strategi i det travpolitiske arbeidet har alltid vært, og vil 

fortsatt være, å stille godt forberedt og å framlegge grundig dokumentert bakgrunnsinformasjon. Han 

berømmet samarbeidet innad i styret og samarbeidet med DNT. 

 

 
Folksomt på Generalforsamlingen 2020. Foto Egle Morstad 

 

Fredrik Eng påpekte også at medlemsøkning på 10 % ble nådd på nytt i løpet av beretningsåret. Det er 

bra med tanke på at medlemstallet synker i andre organisasjoner. Veikle Balders Landsfinale 2019 

hadde rekord i antall påmeldte. Dette arrangementet har blitt et viktig varemerke for Veikle Balder. 

Medlemsbladene har blitt veldig gode, og det er også noe som når alle medlemmene. «Den allsidige 

kaldblodshesten» vil bli et viktig prosjekt for foreningen i tiden framover. 

 

Flere medlemmer berømmet styret for innsatsen som er gjort. Tor Finstad påpekte at årsberetning er 

fyldig og stadfester hvor man står og hva man har gjort. Kjell Aage Øie-Kjølstad, som også er leder for 

Norsk Hesteeierforbund, berømmer samarbeidet med Veikle Balder. Tor-Martin Moe frambragte hilsen 

til Generalforsamlingen fra en av initiativtakerne til at Veikle Balder i sin tid ble stiftet, 

Hedersprismottaker Jon A. Høgstad. Høgstad er stolt over å ha bidratt til at Veikle Balder ble til og han 

er stolt av hva organisasjonen har blitt. 

 

Styrets framlagte regnskap og forslag til budsjett ble godkjent uten bemerkninger.  

 

Valgkomiteens innstilling gikk enstemmig igjennom på alle punkt. 
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Ny leder Målfrid Vatne takker avtroppende leder Fredrik 

Eng for hans store innsats for Veikle Balder. Foto Egle 

Morstad 
 

Fredrik Eng hadde frasagt seg gjenvalg. Den nye 

lederen, Målfrid Vatne, takket Fredrik for innsatsen og 

hans store engasjement for Veikle Balder gjennom de 

tre årene han har vært leder. Hun takket ham også for 

innsatsen som tidligere nestleder og deltager i diverse 

komiteer gjennom alle de ti årene foreningen har 

bestått. Veikle Balder har tatt store og viktige skritt 

framover som organisasjon under Fredriks ledelse. 

 

Generalforsamlingen ble avsluttet med felles middag og hyggesamvær. 

 

5.2 Veikle Balders Hederspris 2020. 

 

Veikle Balders hederspris ble tildelt Nils Dagestad for hans store 

innsats for kaldblodshesten. Dessverre satt Nils værfast på toget, 

slik at han ikke fikk vært tilstede ved prisutdelingen. Nils ble 

omtalt i en egen artikkel i Vårnummeret 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hederspris mottaker Nils Dagestad. Foto Janne Seilen. 

 

6. 2020 har vært et unntaksår. 

Covid-19 har satt sitt sterke preg på 2020. Den stengte ned hele landet i en periode og har påvirket all 

virksomhet siden pandemien brøt ut. Veikle Balder har hatt som målsetting å opprettholde mest mulig 

aktivitet og positivitet, så langt det har latt seg gjøre innenfor myndighetenes retningslinjer for 

smittevern. Korona-pandemien har allikevel påvirket og begrenset alle våre aktiviteter og kontakt med 

våre medlemmer. 

 

6.2 Smittevern på Veikle Balders arrangement.  

Veikle Balder har praktisert smittevernet strengt. Alle råd og påbud fra myndighetene har blitt fulgt 

nøye. Antall deltakere på medlemsturen til Sikkilsdalen ble redusert, slik at det var mulig å overholde 

mailto:post@veiklebalder.no


 

Kaldblodsforeningen Veikle Balder         Bjørlivegen 107, 7877 Høylandet 

org nr 996004333                               post@veiklebalder.no  

en-meters-regelen. På Veikle Balders Landsfinale ble de tilstedeværende begrenset til to personer per 

hest. Veikle Balder har ført deltakerlister og på Landsfinalen ble det også levert egenerklæringer ved 

ankomst. Overalt har det vært smittevernutstyr, håndsprit og funksjonærer som har påsett at alle har 

holdt nødvendig avstand til hverandre. Disse har også utført vask og desinfeksjon av utstyr og 

kontaktpunkter. Tiltakene har blitt respektert av alle og vi har fått gode tilbakemeldinger. Det har ikke 

vært spredning av Covid-19 som kan spores til Veikle Balders arrangement. 

 

6.3 Avlyste og reduserte arrangement. 

Veikle Balder har hatt tradisjon for å være synlige på ulike arrangement. Stand på Bjerke under 

Klasseløpshelga er et slikt tiltak. I år har det ikke vært mulig å være tilstede på samme måte, og stand 

på klasseløpshelga ble avlyst. Utdeling av dekken og rosett til vinnere av kvalifiseringsløpene i Veikle 

Balder Cup fant sted med begrenset oppholdstid i hesteringen. Det var kun på Biri 24. juli at det lot seg 

gjøre å promotere foreningen på seremoniplass. 

 

 

7. Veikle Balder på internett. 

Hjemmesiden, www.veiklebalder.no, og Veikle Balders Facebook-side blir fortløpende oppdatert med 

aktuelle kaldblodsnyheter. Aktuelle nyheter publiseres først og fremst på hjemmesiden. Egle Morstad 

og Kjersti Løvseth styrer hjemmesiden. Målfrid Vatne har ansvar for Facebook-siden. Veikle Balder 

deler ikke saker på Facebook som forutsetter betalt abonnement for at saken kan leses, såkalte pluss-

saker. Renate Ugelstad er ansvarlig for oppdateringer om Veikle Balders allsidighetssatsing på 

hjemmesiden og Facebook. 

 

 

8. Samarbeidsavtalen med Agria. 

Veikle Balder har samarbeidsavtale med forsikringsselskapet Agria. Samarbeidet innebærer 

medlemsrabatt på hesteforsikring for medlemmene. I Veikle Balders Vårnummer 2020, som var et 

temanummer om hestevelferd, bidro Agria med artikler fra flere av sine samarbeidspartnere.  

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/ 

 

 

9. Veikle Balders rabatthingsteordning. 

Veikle Balders Rabatthingster blir en stadig mer populær og viktig ordning. 30 hingster var med på 

ordningen i 2020. Lista over Veikle Balders rabatthingster 2020 inneholdt tre  

Elite-avlshingster. Det var styret veldig stolte av å kunne tilby våre medlemmer. Hingstene var 

oppstallet både i Norge og Sverige kom fra ulike blodslinjer og utgjorde en god blanding av nye og 

etablerte hingster. De fleste rabatthingstene ønsker å være med år etter år, det setter vi veldig stor pris 

på. Liste over rabatthingster publiseres i Vårnummeret, på hjemmesiden og på Veikle Balders 

Facebookside. 

 

Styret mottar stadig positive tilbakemeldinger fra medlemmer som benytter seg av ordningen og 

hingsteholdere som opplever økt pågang. Vi vil rette en stor takk til både hingsteeiere og 

hingsteholdere som er med på rabattordningen! 

 

Egle Morstad og Kjersi Løvseth har vært ansvarlige for rabatthingsteordningen.  
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10.1 Veikle Balders allsidighetssatsing. 

 

 
Veikle Balders Allsidighetsgruppe 2020. 

 

Veikle Balders allsidighetsgruppe hadde sitt første møte 22. februar på Hestesportens Hus på Bjerke. 

Allsidighetsgruppa har arbeidet etter mandat fra styret i Veikle Balder og rapporterer direkte til styret. 

Allsidighetsgruppa har levert en skriftlig rapport til styret etter beskrivelse i mandatet. Renate Ugelstad 

er leder for Allsidighetsgruppa. Det fremmes egen sak om oppretting av en Allsidighetskomite på 

Generalforsamlingen 2021. 

 

10.2 Veikle Balders Allsidighetscup.  

Allsidighets-cupen startet opp våren 2020. Intensjonen med cupen er å promotere kaldblodstraveren 

som en allsidig hest med mange bruksområder. 

 

I Veikle Balders Allsidighetscup samler man poeng ved å starte på organiserte stevner i regi av bl.a. 

Norges Rytterforbund.  Det kan samles poeng i 9 ulike hestesportsgrener; Dressur, sprang, kjøring, 

feltritt, distanse, Mounted games, voltige, westerngrener og arbeidshest-grener. Det gis tilleggspoeng 

for hester som er aktive i travsporten samme år og allsidighetspoeng for å delta i flere grener. Den 

kaldblodstraveren som har samlet flest poeng i slutten av året, vinner Veikle Balders pris for Årets 

allsidige kaldblodstraver. I tillegg til dekken, heder og ære utbetales det pengepremier; 1. plass 3000 kr, 

2. plass 2000 kr, 3. plass 1000 kr. Allsidighets-cupen vil blir arrangert også i 2021. 
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Tangen Tinn i vannhinder på kjørekonkurranse. Tangen Tinn vant Veikle Balders Allsidighetscup 2020. 

 Foto Elisabeth Bugge Olsen. 

 

18 hester har deltatt i Allsidighets-cupen i 2020. Vinneren ble Tangen Tinn (e. Moe Odin u. Tangen 

Kry) med kusker/ryttere Marion Kleveland og Mona Kleveland. Tangen Tinn samlet hele 2825 poeng. 

Sølvmedaljen gikk til hans sønn Marve Tinn (u Trampoline) med 2410 poeng. Også her med 

kusker/ryttere Marion Kleveland og Mona Kleveland. Tredjeplassen tok Sterk Odd (e. Bokli Balder u. 

Søstra) med kusk og rytter Helen Thoren. Ekvipasjen samlet fine 1385 poeng. Også Ra Prinsen, Ådne 

Kommandør, Kjærs Emil og Sundby Scott sanket sammen over 1000 poeng hver. Veikle Balder 

gratulerer! 

 

10.3 Veikle Balder Mesterskap. 

Allsidighetsgruppa arbeider også med å få etablert et eget Veikle Balder Mesterskap, et slags NM for 

kaldsblodstravere, med oppstart i 2021. Det å bruke tittelen NM byr på problemer fordi det er en 

beskyttet tittel, og alle ridesportskonkurranser må arrangeres via Norsk Rytterforbund. Rytterforbundet 

har visse krav til NM tittelen, som Veikle Balder ennå ikke vil kunne oppfylle. Derfor blir det heller nå 

arrangert et Veikle Balder Mesterskap i grenene sprang, dressur og kjøring (presisjon og dressur). 

Mesterskapet vil bli arrangert på Stavsplassen helga 18. til 19. september i samarbeid med Stav Kjøre- 

og Rideklubb. Det blir kåring av den beste hesten sammenlagt i alle tre grener, samt grenmesterskap og 
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åpne klasser. Konkurransene er kun åpne for sertifiserte kaldblodstravere.  

 

Veikle Balders Allsidighetscup vil være et godt sted å samle poeng og kvalifisere seg til Veikle Balder 

Mesterskapet. 

 

10.4 Kurs i dressur- og sprangridning. 

 

 
Virvelvind og Siri Winje Eidsmo deltok på kurset. Foto Renate Ugelstad. 

 

Renate Ugelstad var primus motor for at et ble gjennomført kurs i dressur- og sprangridning helgen 19-

20 september. Kurset fant sted i den nye ridehallen på Biri. Det var 10 påmeldte kaldsblodstravere og 

ryttere. Lørdag var det dressurtrening med instruktør Cody Hartung. Søndag var det sprangtrening med 

instruktør Turid Tømta. Kurset inneholdt også en teoridel. Teoridelen tok for seg hva som er viktig å 

tenke på ved omskolering av travhest til ridehest, hva som skal til for å starte i ulike hestesportsgrener 

og ulike reglement. Et lignende kurs var planlagt på Gjeldokk Hestesenter i Hallingdal i høst, men 

måtte avlyses pga. korona.  
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10.5 Mastere Biri 10 oktober.  

 
Moe Odin var master for Veikle Balder Cup finalene sammen med datter Slotts Uffa. Her er Moe Odin sammen 

med eier Tor Martin Moe og rytter Elisabeth Nøkleby. Foto Målfrid Vatne. 

 

Som en del av Veikle Balders allsidighetssatsing, deltok Moe Odin og hans datter Slotts Uffa som Mastere 

på Veikle Balder Cup Finaler 10. oktober på Biri. De promoterte den allsidige kaldblodstraveren, Veikle 

Balders Allsidighetscup og det forestående Veikle Balder Mesterskapet. Informasjon om dette ble publisert 

i løpsprogrammet, på hjemmesiden til Biri Travbane og Veikle Balder.  

 

Moe Odin ble ridd av Elisabeth Nøkleby og Slotts Uffa av sin eier Lene Skaiaa. De red dressur og førte an 

finalefeltene.  

 

 

11.1 Veikle Balder Cup. 

Som alt annet ble også Veikle Balder Cup sterkt påvirket av Korona-pandemien med påfølgende 

endringer i terminlista. På den bakgrunnen er vi i styret glade for at det tross alt lot seg gjøre å 

gjennomføre den åttende utgaven av Veikle Balder Cup i 2020. Det er DNT og Veikle Balder som 

samarbeider om denne løpsserien for fireårige svenske og norske kaldblodstravere. 
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Brenne Rønn med Veikle Balder rosett. Kvalvinner Veikle Balder Cup 2020. Foto Egle Morstad. 

 

Veikle Balder Cup måtte også ta sin del av de premiereduksjonene som travsporten har måtte tåle i 

2020. I tillegg ble to kvalifiseringsløp avlyst på grunn av at for få starterklærte hester til løpene. 

Nedstengingen av Norge i mars, gjorde at den opprinnelige planen for kvalifiseringsløpene måtte 

endres. Det ble kjørt seks kvalifiseringsløp. 

 

Veikle Balder er en landsdekkende organisasjon som ønsker å ha aktivitet i alle landsdeler, så langt det 

er praktisk mulig. Derfor er styret lei for at det ikke lot seg gjøre å kjøre kvalifiseringsløpene som 

planlagt på Forus og Sørlandet Travpark. Tidligere har det også vist seg å være spesielt vanskelig å 

fylle løpene på Vestlandet. Styret i Veikle Balder har også et sterkt ønske om å kunne kjøre 

kvalifiseringsløp i Nord-Norge.  

 

Styret har med glede kunnet konstatere at de kvalifiseringsløpene som lot seg gjennomføre, var gode 

spilleløp. Alle vinnerne av kvalifiseringsløpene fikk Veikle Balders populære seiersdekken og 

gullrosett.  

11.2 Vinnerne i Veikle Balder Cup 2020 kval og 

finaler:    

Dato Bane Vinner Tid/distanse 1. premie Eier 

20. mai Bjerke G.G. Anna 1.30.2/2180 20.000 Erik Killingmo 

20. juni Leangen Gjøndvinn 1.29.5/2140 60.000 Hanna Herbjørnrød 

8. juli Bjerke Diana G.L. 1.31.5/2180 20.000 Mette Klepaker 

24. juli Biri Ness Tjo Fryd 1.28.8/2120 20.000 Stall Ness Tjo 

11. september Bjerke B.B. Solrun 1.29.0/2180 20.000 Jan Tore og Ketil Haukli 

23.spetember Bjerke Brenne Røn 1.30.3/2680 20.000 Stall Gikk 5 På 

10. oktober 
Biri- finale 
hopper  Uberg Lisa 1.27.1/2140 100.000 Kjell Løvdal 

10. oktober 

Biri- finale 
hingster og 
vallaker Grisle Odin G.L. 1.25,6/2660 100.000 Stall Kungslaget 2016 
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Finaleløpene ble kjørt på Biri i forbindelse med kaldblodets festhelg i oktober, sammen med Veikle 

Balders Landsfinale. Finaleløpene for både hopper og hingster/vallaker hadde kr 100.000,- i 

førstepremie. I forbindelse med V75 kjøringen denne dagen, fikk nestleder Vidar Arnesen anledning til 

å fortelle om kaldblodshesten og Veikle Balder på Live Lørdag V75. 

 

 
Uberg Lisa vinner Veikle Balder Cup finale hopper 2020 med eier Kjetil Løvsal og kusk Kristian Malmin.  

Foto Målfrid Vatne. 

 

Vinner av Veikle Balder Cup Finale for hopper ble Uberg Lisa med Kristian Malmin ved tømmene. 

Uberg Lisa er etter Mørtvedt Jerkeld under Torpa Lise. Eier, oppdretter og trener er Kjell Løvdal. På 

andre- og tredjeplass fulgte Stas Eldi og Per M. Hvattum og Ness Tjo Fryd med Svein Ove Wassberg i 

sulkyen.  

 
Grisle Odin G.L. vinner Veikle Balder Cup finale 2020 for hingster og vallaker. Her med kusk Øystein 

Tjomsland, oppasser Per Vetle Kals og oppdrettere Gustav og Edel Larsen. Foto Målfrid Vatne. 

 

Vinner av Veikle Balder Cup Finale for hingster og vallaker ble Grisle Odin G.L. med treneren Øystein 

Tjomsland i sulkyen. Grisle Odin G.L. er etter Moe Odin under Tangen Mari. Eier er Stall Kungslaget 

2016. Oppdretter er Gustav Larsen Andrehest ble Kinge Svarten og Vemund Madsen Drolsum. På 

tredje fulgte Brenne Røn og Sven Olav Weberg 

Veikle Balder gratulerer! 
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11.3 Økt satsing på hoppene i Veikle Balder Cup. 

Også i 2020 hadde hoppene to egne kvalifiseringsløp og distansefordel i de øvrige kvalifiseringsløpene. 

Det er først og fremst hoppene som har blitt meldt i kvalifiseringsløpene. 33 hopper har samlet poeng i 

kvalifiseringsløpene. Tilsvarende tall for hingster og vallaker er 15.  

 

I samråd med sportsavdelingen i Norsk Trav AS arbeides det for at Veikle Balder Cup skal gjøres om 

til Veikle Balders Hoppecup for fire- og femårige kaldblodshopper fra og med 2021. Det er en klar 

forutsetning fra Veikle Balders side at det fortsatt skal være to finaler, en for fireåringer og en for 

femåringer. Hvis Veikle Balder Cup skal endres til en hoppeserie, er det også et krav fra Veikle Balders 

side at den totale premiepotten til kaldblodshestene i cupen ikke reduseres. Håpet er at denne endringen 

skal gjøre det lettere å arrangere kvalifiseringsløp, spesielt i distriktene. Samtidig vil denne endringen 

heve kaldblodshoppenes status og inntjeningsevne ved at en høyere andel av premiepotten forbeholdes 

hoppene. Det igjen er i tråd med det travpolitiske standpunktet Veikle Balder har fremmet over år. 

 

12. Medlemstur til Sikkilsdalen. 

 

   
             Utsikt over Sikkilsdalen. Foto Ingolf Herbjørnrød     Prinsehamna. Foto Målfrid Vatne 

 

I anledning 10-årsjubileet arrangerte Veikle Balder medlemstur til Sikkilsdalen 21. til 23. august. På 

turen deltok 45 personer inkl. styre, turkomite og foredragsholdere. Det var foredrag om Sikkilsdalens 

historie av Hans Kolbein Dahle på lørdag formiddag. Så var det ulike turer i hestenes dal; til 

Sikkilsdalshornet, fisking i Skåltjønne, tur med gjeterene til Bristol og kulturhistorisk vandring med 

Hans Kolbein Dahle. På ettermiddagen holdt Arild Hansen et engasjert fotoforedrag «Fra Veikle Balder 

til Nordsjø Odin». Kvelden ble avsluttet med en festmiddag med kortreist ørret fra Sikkilsdalen. 

Turdeltakerne kom med svært positive tilbakemeldinger på opplegget. Turkomiteen bestod av Fredrik 

Eng og Vidar Arnesen. Styret vil takke Fredrik og Vidar så mye for den godt planlagte og gjennomførte 

medlemsturen! Det foreligger planer om å gjøre «Sikkilsdalsseminaret» til et årlig arrangement 

framover. Vi er glade for at de har tatt på seg oppdraget også i 2021 og ser fram imot et interessant 

seminar i fantastiske omgivelser. Sett av helga 20. til 21. august 2021 allerede nå. Det var artikkel om 

turen og Hans Kolbein Dahles interessante foredrag i Veikle Balders Årskavalkade 2020.  
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13.1 Veikle Balders Landsfinale. 

Veikle Balders Landsfinale ble arrangert på Biri 9 og 10. oktober. Som alt annet, ble årets Landsfinale 

påvirket av Korona-pandemien. Alle hoppe-, vallak- og unghestutstillinger som var planlagt før 

1.august ble avlyst tidlig. Dermed lot det seg ikke gjøre å kvalifisere seg til Veikle Balders Landsfinale 

på sedvanlig vis. Derfor måtte Utstillingskomiteen tenke ut alternative påmeldingsregler. De landet på 

åpen innmelding der de første 40 av hvert kjønn fikk plass på utstillingen. I dagene etter utlysingen 

kokte det på Veikle Balders epostkonto. Det ble tidlig klart at det måtte opprettes reserveliste. 80 to-

åringer kom med i utstillingskatalogen. 65 av dem møtte opp på Biri. Det er ny rekord. 

 

Mari Foss Frøhaug og Renate Ugelstad var eksteriørdommere for hoppene. Hingstene ble bedømt av 

Lovise Mohaugen og Torstein Gudmestad. Det store deltakerantallet gjorde det nødvendig å avvikle 

travprøver og eksteriørbedømning parallelt. For første gang var det egne dommere til å bedømme 

travprøvene. Biris faste stevneveterinær, Dorte Madsdatter Gaustad, og travtrener Gunnar Gjerstad var 

travprøvedommere.  

 

Premieutdelingen i banen på ettermiddagen fredag var i år flyttet til middagen på kvelden pga. det store 

antallet meldte hester. Der hadde hver hest sitt bord og bare annethvert bord i den store restauranten på 

Biri var dekket, så det var god plass til å overholde over 2m avstand mellom deltakerne.  

Trav og Galopp-Nytts Mønstringspokal går til den utstilleren som dommerne mener presenterer sin hest 

aller best, i henhold til mønstringsreglementet. Denne gangen tilfalt pokalen Aina Skar som mønstret 

sin egen Skar Mina. 

 

Landsfinalen er på mange måter Veikle Balders signaturarrangement. Den har blitt en viktig del av 

foreningens merkevare og positive omdømme. Omtale og tilbakemeldinger fra utstillere, gjennom 

pressen og på sosiale medier var overveldende positive.  

 

Utstillingskomiteen ble i år ledet av Egle Morstad. Hun og Tor Finstad, sammen med Veikle Balders 

leder Målfrid Vatne, var de som gjorde planleggingen og praktiske forarbeidet til Landsfinalen. Styret 

vil rette en stor takk til alle de som la ned et stort arbeid og bidro til nok en vellykket landsfinale.  
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Vinnere Veikle Balders Landsfinale 2020: Jeger til høyre og Alva S.K. til venstre. Foto Øystein Gamlem. 

 

13.2 Resultater hingster: 

Kvalitet I og Dagens Hest: Jeger e. Bork Odin u. Lannem Judy e. Åsajerven. 

Oppdretter: Matilde Herleiksplass. 

Eier: Nadja Jensen og Rune Herleiksplass. 

 

Kvalitet II: Mjølner Faksen e. Horgen Tore u. Mjølner Faksa e. Jærvsøfaks. 

Oppdretter: Jan Roar Mjølnerød. 

Eier: Jan Austevoll/Stall Faksen. 

 

Kvalitet III: Faks Trym e. Bork Odin u. Vikkifaks e. Jærvsøfaks. 

Oppdretter: Bjørn Magne Oddli. 

Eier: Arild Kristian Sandvik/Stall Faks Gutta. 

 

Semifinalister: 

Kolbu Julian e. Prins Juventus u. Jentungen e. Moe Odin. 

Oppdretter: Tove Berit og Stein Roger Sørum. 

Eier: Liv Karin og Øystein Mælen 

 

Lille Nure e. Wik Stjernen u. Lille Anne u. Mor Odin. 

Oppdretter: Helge Sletmoen og Solveig S. Sletmoen. 

Eier: Elin-Merete Harvik. 
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Briskeby Pilen e. Åsajerven e. Briskeby Frøkna e. Moe Odin. 

Oppdretter: Anne-Matie B. Holsve. 

Eier: Guri Gjermundshaug. 

 

13.3 Resultater hopper: 

Kvalitet I: Alva S.K. e. Fjord Jerven u. Alvine S.K. e. Alm Viktor. 

Oppdretter og eier: Roger Moe. 

 

Kvalitet II: Ness Tjo Elnett e. Ness Tjo Brage u. Elinett e. Lome Kongen. 

Oppdretter og eier: Suldal Hestesenter AS. 

 

 

Kvalitet III: Skar Mina e. Bork Odin u. Skar Maja e. Bokli Eld. 

Oppdretter og eier: Aina Skar. 

 

Semifinalister: 

Lykke Odina e. Bork Odin u. Voje Pia e. Horgen Tore. 

Oppdretter: Anders Magne Låhne og Tove Rui. 

Eier: Tone Celine Bergh-Olsen og Bjørn Duestad. 

 

Valkyria e. Galileo u. Grid e. Sarpen. 

Oppdretter og eier: Ingvild og Inge Tonholm 

Voje Linn e. Mørtvedt Jerkeld u. Voje Spika e. Spikeld. 

Oppdretter: Jan Kristian, Harald og Knut Jarle Øverdal. 

Eier: Team Øverdal. 

 

13.4 Utfordringer i Utstillingskomiteen. 

Det var hele tiden klart at Landsfinalen 2020 bare kunne gjennomføres dersom myndighetene ga 

klarsignal for et arrangement av denne størrelsen. Etter sommeren var offentlige arrangement på inntil 

200 personer tillatt, så fremt 1 meters regelen kunne holdes. Dette, og andre pålegg og anbefalinger, var 

det ingen problem å overholde på Landsfinalen. Arrangementet foregikk hovedsakelig utendørs. Egne 

smittevernregler for Landsfinalen ble utarbeidet etter mal fra DNTs koronatiltak. Styret ønsket at 

Landsfinalen skulle gjennomføres. Det ble dog en uenighet i utstillingskomiteen om Landsfinalen 

skulle arrangeres pga. covid-19. På bakgrunn av bla. denne uenigheten, trakk to medlemmer i 

utstillingskomiteen seg bare timer før Landsfinalen startet natt til 9. oktober. Dette ble også nesten 

umiddelbart publisert som en splittelse i Veikle Balder på Trav365.no. Styret har hele tiden vært samlet 

i synet på denne saken. Landsfinalen ble gjennomført helt som planlagt og i samråd med ansvarlige 

lokale smittevernmyndigheter. 

 

I presseoppslaget ble styret beskylt for å overkjøre og blande seg inn i arbeidet til en komite som hadde 

blitt valgt av Veikle Balders Generalforsamling. Styret forholder seg til at styret er foreningens øverste 

organ mellom generalforsamlingene, jfr. Veikle Balders lover, § 8: 

… 

Styret plikter: 

– Å lede og overvåke foreningens virksomhet. 

– Å håndheve foreningens økonomi og forvaltning. 
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– Å bestemme tid og sted for Generalforsamlingen. 

– Å effektuere foreningens avgjørelser, samt å følge opp og avgjøre innkomne saker. 

 

14. Veikle Balders Medlemsblader. 

Redaksjonskomiteen er den delen av Veikle Balder som har blitt minst påvirket av Korona-pandemien. 

Det er den økonomiske situasjonen som råder innenfor travsporten som har gitt Redaksjonskomiteen de 

største utfordringene. Vi merker den økonomien situasjonen i sporten når vi skal selge annonser.  

 

 
 

Som vanlig har det blitt produsert to utgivelser, Vårnummeret og Årskavalkaden. Vårnummeret hadde 

hestevelferd som tema. Medlemsbladene er etter tilbakemeldingene å dømme, viktige for 

oppslutningen om Veikle Balder.  

TGN utfører layout til utgivelsene i samarbeid med Druen Design. Samarbeidsavtalen med TGN 

omfatter også at vi får tilgang til TGNs annonser når vi har felles annonsører. Land Trykkeri AS gjør en 

utmerket jobb med trykking og utsendelse av bladene. Et langvarig kundeforhold, til alle som deltar i 

prosessen, har gitt oss gode relasjoner og godt etablerte rutiner. Det er mye verdt i arbeidet med 

medlemsbladene. Det er flere som legger ned mange dugnadstimer bak hvert av medlemsbladene, men 

det er redaktør Vidar Arnesen som drar det store lasset. Det øvrige styret vil rette en stor takk til Vidar 

for hans enorme arbeid og engasjement med medlemsbladene. 

 

Medlemsbladene sendes viktige samarbeidspartnere som Mat-og Landsbruksdepartementet, Stortingets 

vennegruppe for trav- og galoppsporten, DNT, Norsk Hestesenter på Starum og forskere ved NMBU. 
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15. DNTs Oppdretterseminar. 

 

 
Konfransierer og initiativtagere Per Erik Hagen/Travavl.no og Fredrik Eng/Veikle Balder til venstre og 

engasjert foredragsholder Fredrik Frasse Fransson til venstre. Foto begge Målfrid Vatne. 

 

Veikle Balder var medarrangør på årets Oppdretterseminar sammen med DNT og Travavl.no. DNT 

hadde i utgangspunktet ikke nok penger til å arrangere, og Oppdretterseminaret hang i en tynn tråd. 

Mye godt dugnadsarbeid fra Veikle Balder, ved leder Fredrik Eng, og Travavl.no ved bla Per Erik 

Hagen, gjorde at seminaret kunne arrangeres i omtrent opprinnelig form. De skaffet sponsorer og 

foredragsholdere, samt var konferansierer. Seminaret var godt besøkt og opplegget fikk mange lovord i 

etterkant. Veikle Balder har stilt seg til disposisjon til å være medarrangør i 2021 også, men i skrivende 

stund er det usikkert om, når og hvor, et oppdretterseminar kan arrangeres pga. koronasituasjonen. 

 

16. Travpolitikk 

Etter to år, med store saker som Avlsplan for kaldblodstraver og fordeling av oppdretterpremier, har det 

vært færre store travpolitiske saker i 2020. De viktigste sakene som Veikle Balder har engasjert seg i 

har vært DNTs reglement for registrering av travere, etablering av konseptet «Avlsstall» og 

innavlsproblematikken med bla lansering av «Avlsjansen». 

 

DNT har argumentert for å fjerne Totalisatoravgiften, og forhindre innføring av strenge tapgrenser, med 

hensynet til de 16.500 arbeidsplassene som skapes gjennom norsk hestehold. Veikle Balder mener at 

DNT undergraver sin egen argumentasjon gjennom å legge mer til rette for at oppdrett av norske 

travhester skal foregå i utlandet. Man fremmer ikke verdiskaping og kompetanseutvikling i Norge 

gjennom utflagging av oppdrettet av travhester. Avlsstall er et konsept som tar sikte på å utvikle tilbud 

og etterspørsel i Norge for oppstalling av avlshopper og unghester fram til innkjøring, til en stadig mer 

urbanisert befolkning. Det er DNT som styrer prosjektet, men Travavl.no og Veikle Balder er 

initiativtakere til prosjektet og deltar i utviklingsarbeidet. Kjersti Løvseth og Vidar Arnesen har 

representert Veikle Balder i arbeidsgruppa. 

 

«Avlsjansen» er et stimulerende tiltak og kan være et godt virkemiddel for å dempe innavlspresset 

innenfor kaldblodsrasen. Det er åpenbare tak for hvor mange begrensende tiltak man kan legge på folks 

hobbyvirksomhet. «Avlsjansen» vil være en positiv faktor som motiverer til mindre innavl, og kan være 

et av flere tiltak som vi mener straks må settes inn for å motvirke mer innavl hos kaldblodstraveren. 

Veikle Balders Årskavalkade 2020 inneholdt en utfyllende artikkel om «Avlssjansen». 
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Sammen med Travavl.no fikk Veikle Balder gjennomslag for å senke de prisene DNTs administrasjon 

hadde foreslått for å selge åring på Klasseløpsauksjonen 2020. I tillegg fikk vi utsatt fristen for å trekke 

en unghest fra auksjonen uten at det skulle kreves en trekningsavgift. 

 

Sammen med Travavl.no har styret også tatt opp prisene i forbindelse med hingstekåring. Styret finner 

det helt urimelig at det skal koste fire ganger mer å kåre en kaldblodshingst sammenlignet med de 

øvrige nasjonale hesterasene. 

 

Det er leder Målfrid Vatne som har hatt ansvar for den politiske virksomheten utad, men det er et 

samlet styre som står bak alle beslutninger og meningsytringer.  

 

17. En håndsrekning til medlemmer i Nord-Norge. 

Det har i lengre tid vært vansker knyttet til avlsvirksomhet i Nord Norge. En av faktorene som har vært 

utfordrende for oppdrettere i Nord Norge, er mangelen på seminstasjoner. Da styret mottok søknad om 

støtte til innkjøp av ultralydapparat, fra avlsstasjonen Stall Kaltdalen i Harstad, vurderte styret denne 

søknaden om tilskudd som helt spesiell. Søker er medlem i Veikle Balder. Derfor valgte styret å støtte 

Nordnorsk travsport generelt, og alle våre medlemmer i Nord Norge spesielt. Veikle Balder ga kr 

2.735,- i tilskudd til innkjøp av ultralydapparat. Dette utgjør 10 % av innkjøpssummen. Styret 

presiserer at dette var et engangstilfelle som ikke danner presedens for lignede saker i framtiden. 

 

Våren og sommeren 2020 ble 17 hopper inseminert på Stall Kaltdalen. 10 av hoppene som ble 

inseminert var kaldblodshopper. 

 

18. Søknad om å bli stiftelsesorganisasjon på NHS, Starum. 

Veikle Balders formålsparagraf og virksomhet er for en stor del sammenfallende med Norsk 

Hestesenters formålsparagraf. Styret i Veikle Balder har derfor søkt om at Veikle Balder tas opp som 

stiftelsesorganisasjon på Norsk Hestesenter. Behandlingen av søknaden ble, pga mange saker hos NHS, 

utsatt til møte på nyåret 2021. 

 

19. Veikle Balder i DNTs komitéer og utvalg. 

Veikle Balders leder Målfrid Vatne er medlem i DNTs avlskomite for kaldblods. Det er viktig å 

presisere at hun er innvalgt i avlskomitéen som medlemmer av sitt lokale travlag. Målfrid Vatne sitter 

også i Svensk-Norsk kaldblodskomitè, som innvalgt fra DNTs Avlskomité. Nestleder Vidar Arnesen var 

medlem av DNTs avlskomite for kaldblods fram til årets Generalforsamling i DNT.  

Vidar Arnesen er fortsatt DNTs representant i gruppa som arbeider med handlingsplanen for de 

nasjonale hesterasene. Målfrid Vatne deltar i den samme gruppa som representant for 

veterinærkompetansen.  

 

Målfrid Vatne og Vidar Arnesen har vært nøye med å skille de ulike rollene fra hverandre. Det har til 

tider vært en krevende situasjon, spesielt siden andre parter har hatt vansker med å skille på sak, person 

og ulike roller.  

 

Fredrik Eng representerte Veikle Balder i utvalget som planla og gjennomførte Oppdretterseminaret 

2020. 
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20. Dialogmøter mellom de samarbeidende organisasjoner og DNT. 

Det siste året har dialogmøtene mellom DNT og de samarbeidende organisasjonene kommet inn i en 

fastere form enn tidligere. Møtene har vært godt forberedt fra alle parter med grundig 

bakgrunnsinformasjon. Tonen på møtene er preget av respekt og vilje til å samarbeide til nytte for 

Norsk travsport. Det er Vidar Arnesen som har representerer Veikle Balder på de fysiske dialogmøtene. 

Målfrid Vatne representerte Veikle Balder på Teams-møte i desember. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målfrid Vatne (s.)  Vidar Arnesen (s.)  Lasse Holmen (s.) 

 

 

Egle Morstad (s.)  Kjersti Løvseth (s.)  Renate Ugelstad (s.) 
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