STYRETS ÅRSBERETNING
for beretningsåret 2019
Styret har i beretningsåret 2019 bestått av:
Leder:
Fredrik Eng
Nestleder:
Målfrid Vatne
Kasserer / medlemsansvarlig:
Lasse Holmen
Sekretær:
Vidar Arnesen
Styremedlem:
Egle Morstad
Styremedlem:
Kjersti Løvseth

Veikle Balders styre 2019; Kjersti Løvseth, Vidar Arnesen, Lasse Holmen, Fredrik Eng, Målfrid Vatne, Egle Morstad.

1. vara:
2. vara:
3. vara:
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Daniel Kulblik
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Revisorer i beretningsåret 2019 har vært:
Jorun Åse Eide Raknes
Leif B. Hauge
Vara: Roar Hop,
Valgkomiteen har i beretningsåret 2019 bestått av:
Geir Gudmestad, leder
Cecilie H. Andersson
Hilde Marit Stumberg
Vara: Mathias Skrugstad
Utstillingskomiteen har i beretningsåret 2019 bestått av:
Målfrid Vatne, leder
Egle Morstad
Tor Finstad
Mathias Skrugstad
Tor Ørjan Johansen
Ola Martin Asen
Redaksjonskomiteen har i beretningsåret bestått av:
Vidar Arnesen, redaktør
Målfrid Vatne
Guri Gjermundshaug
Styremøter.
I løpet av året har det det vært avholdt åtte styremøter. Seks av møtene har vært telefonmøter. 57 saker
har vært til behandling i styret. Foruten de ordinære styremedlemmene, har 1. vara Stine Marlen
Bendiksen deltatt på telefonmøtene. Styret har vært samlet til styreseminar 18 og 19 januar, som
forberedelse til Generalforsamlingen 2019 og i Sikkilsdalen 23, 24 og 25 august. Hele styret deltok ved
Veikle Balders Landsfinale og finalene i Veikle Balder Cup på Biri.

Styremøtereferatene legges ut på hjemmesiden, www.veiklebalder.no, så fort de er godkjent. Vanligvis
skjer det to uker etter hvert møte.
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Medlemsutviklingen i Veikle Balder.
1. januar 2020 hadde Veikle Balder 854 medlemmer. 1. januar 2019 var medlemstallet 767. Det betyr at
vi fikk 83 nye betalende medlemmer i løpet av 2019, en økning på nesten 11%. Det kom spesielt
mange nye innmeldinger i høst i forbindelse med utgivelsen av Årskavalkaden og framstøtet om NM
for kaldblods. Tidligere var 1000 medlemmer en ambisiøs målsetting. Nå kan det virke som om «Veikle
Balder mot 1000» er et helt realistisk motto.
31.12.2019 hadde foreningen 882 registrerte medlemmer. 28 medlemmer ble strøket fra medlemslista
19. januar fordi de ikke hadde betalt medlemskontingenten. Dette er i samsvar med vedtak på
generalforsamlingen 2018. Veikle Balders medlemsansvarlige bruker fortsatt uforholdsmessig mye tid
på inndriving av medlemskontingent fra et lite antall gjengangere i medlemsmassen. I tillegg kommer
utgifter til porto og administrative kostnader. Styret vedtok i styresak 47/18 at medlemmer som ikke
hadde betalt medlemskontingenten ved utsendelse, ikke skulle få tilsendt Årskavalkaden. Dette
vedtaket har blitt videreført i 2019.
Det er både billigst, og ikke minst mest arbeidseffektivt, å sende ut medlemsinfo og fakturaer for
medlemskontingent som e-post. De medlemmene som ikke har oppgitt e-postadresse får tilsendt
fakturaen i posten. Veikle Balders styre oppfordrer alle som har egen e-postadresse til å oppgi denne.
Veikle Balders medlemsregister, Styre-web, har ingen mulighet til å fange opp at medlemmer går bort.
Styret oppfordrer derfor medlemmer til å melde fra, når personer de vet er medlemmer i Veikle Balder,
dør. På den måten kan en unngå å belaste de etterlatte med purringer og andre henvendelser til den
avdøde.

Økonomi.
På Generalforsamlingen 2019 ble det for andre gang vedtatt et budsjett for Veikle Balder. Budsjettet har
vært styrende for virksomheten gjennom året.
Veikle Balder har en omfattende økonomi med en total årsomsetning på godt over en halv million
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kroner. Ulike prosjekt, som Landsfinalen og utgivelsene, inngår i totaløkonomien. Det betyr at det må
stilles høye krav til økonomisk oversikt og regnskapsføring
Veikle Balder har hatt god budsjettdisiplin. Styret påpeker betydningen av at virksomheten i Veikle
Balder blir utført på dugnad.
Regnskap for 2019 og budsjettforslag for 2020 legges fram som egne saker for Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen ble avholdt på Linne hotell lørdag den 23. februar.
Ordstyrer Knut Weum loset forsamlingen gjennom sakene på dagsordenen.
Styrets årsberetning startet med tilfredshet over god økning av medlemsmassen i 2018. Målet var
ytterligere økning i medlemsmassen for 2019. Leder Fredrik Eng berømmet styrets medlemmer og de
ulike komiteene for meget godt utført jobb i beretningsåret. Veikle Balders strategi i det travpolitiske
arbeidet har vært å være godt forberedt og å framlegge grundig dokumentert bakgrunnsinformasjon.
Videre gav Fredrik Eng honnør til styremedlemmene for forbilledlig holdning vedrørende eventuelle
habilitetsutfordringer som har kunnet oppstå i styret, i og med at flere styremedlemmer også har andre
tillitsverv.
Flere medlemmer ga styret honnør for arbeidet og tilnærmingen i travpolitiske utfordringer.
Leder Fredrik Eng viste til resolusjonen fra Generalforsamlingen 2016 hvor Veikle Balder ønsket økt
hoppesatsning. Styret er tilfredse med at finalen i Veikle Balder Cup nå har fått kjønnsdelte finaleløp
med lik premiering for begge kjønn.
Regnskapene ble godkjent med bemerkning om at utgifter knyttet til årsmøte og styrets arbeid bør
spesifiseres nærmere. Dirigent Knut Weum presiserte at vedlagt ark til regnskap og budsjett er
kommentarer, ikke noter. Generalforsamlingen vedtok foreningens årsbudsjett etter forslag fra styret.
Fredrik Eng ble gjenvalgt som leder av foreningen for et år. Målfrid Vatne, Egle Morstad og Kjersti
Løvseth ble gjenvalgt som styremedlemmer for to år. Målfrid Vatne ble gjenvalgt som nestleder for et
år. Som varastyremedlemmer ble Stine Marlen Bendiksen, Daniel Kulblik og Merete Viksås valgt.
Valgkomiteens innstilling gikk enstemmig igjennom på alle punkt.
Generalforsamlingen ble avsluttet med felles middag og hyggesamvær.
Etter generalforsamlingen ble det tid til «Åpen post».
Styret tilkjennega betenkeligheter da «Åpen Post» ble vedtatt på Generalforsamlingen 2018.
Motforestillingene var at en generalforsamling skal være planlagt og forberedt i tråd med
organisasjonens lover, av hensyn til organisasjonskultur og åpne demokratiske prosesser.
Dessverre ble «Åpen post» etter Generalforsamlingen 2019 arena for påstander og beskyldninger med
påfølgende oppslag i travpressen. Slike seanser er ikke en generalforsamling verdig.
Til Generalforsamlingen 2020 blir det fremmet forslag om å avvikle «Åpen post». I stedet vil styret
gjenta oppfordringen til medlemmene om å ta kontakt med styret i personlige møter, via telefon eller epost, når medlemmene har noe de vil ta opp med styret. Styret har også begynt å sende ut nyhetsbrev til
medlemmene jevnlig. Respons og tilbakemeldinger på nyhetsbrevene har vært oppløftende.
Kaldblodsforeningen Veikle Balder
org nr 996004333

Åsmund Sveens veg 19, 2407 Elverum

post@veiklebalder.no

Veikle Balders Hederspris 2019.

Etter Generalforsamlingen 2019 ble Veikle Balders Hederspris tildelt Tone Merete Pettersen for hennes
store innsats for kaldblodshesten. Tone Merete ble portrettert i Årskavalkaden 2019.
Hjemmesiden og Veikle Balders Facebook-side.
Veikle Balder ønsker å være synlig på internett. Hjemmesiden, www.veiklebalder.no, og Veikle
Balders Facebook-side. blir fortløpende oppdatert med aktuelle nyheter og fagstoff. Egle Morstad og
Kjersti Løvseth styrer hjemmesiden. Målfrid Vatne har ansvar for Facebook-siden.
Veikle Balders rabatthingster.
Styret får positive tilbakemeldinger fra både medlemmer som benytter seg av ordningen og
hingsteholdere som opplever økt pågang. Mange har påpekt betydningen av at rabatthingsteordningen
har en positiv effekt på prisutviklingen i en tid som er økonomisk utfordrende for travsporten. 28
hingster var med på ordningen i 2019. Ordningen omfatter også medlemsfordeler for hingster som står
oppstallet i Sverige. Det er Egle Morstad og Kjersti Løvseth som har ansvar for rabatthingsteordningen.
Veikle Balder Cup.

For syvende året på rad arrangerte DNT i samarbeid med Veikle Balder en egen serie for fireårige
svenske og norske kaldblods. For første gang ble finalene kjørt på Biri i forbindelse med kaldblodets
festhelg i oktober, sammen med Landsfinalen. Både finaleløpet for hopper og hingster/vallaker hadde
kr 125.000,- i førstepremie.
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I år har hoppene hatt tre egne kvalifiseringsløp og distansefordel i de øvrige kvalifiseringsløpene.
Interesse for å starte har vært betydelig større i hoppeløpene enn i de åpne kvalifiseringene. Det har
blitt meldt så mange hopper til de rene hoppekvalifiseringene, at ikke alle har fått starte i to av løpene.
Før den siste kvalifiseringen for hopper, hadde såpass mange hopper startet og sanket poeng til finalen,
at kun trippelplass ga sikker plass i finalen.
Alle kvalifiseringsløpene hadde kr 30.000,- i førstepremie. Styret har med glede kunnet konstatere at
løpene i Veikle Balder Cup har utgjort gode spilleløp. Det har blitt kjørt åtte kvalifiseringsløp, som
tradisjonen tro begynte på Bjerke. Veikle Balder ønsker å være en landsdekkende organisasjon så langt
det er praktisk mulig. Derfor er styret glade for at det lot seg gjøre å kjøre kvalifiseringsløpet som
planlagt på Bergen Travpark. Tidligere har det vist seg å være vanskelig å fylle løpene på Vestlandet.
Veikle Balder har hatt styrerepresentanter til stede ved alle kvalifiseringsløpene. Alle vinnerne av
kvalifiseringsløpene har fått Veikle Balders seiersdekken og gullrosett.
Finalene i Veikle Balder Cup 2019 gikk på Biri 12. oktober. Team Øverdals Voje Maren vant
hoppefinalen for trener Jan Kristian Øverdal og kusk Lars Anvar Kolle. Det er et ekstra morsomt poeng
at Voje Maren er et gammelt bekjentskap for Veikle Balder. Hun ble nemlig Dagens Hest på Veikle
Balders Landsfinale 2017.

Vinner av finalen for hingster og vallaker ble Nordsjø Odin. Hingsten, som eies av Bergsåker Open
Trotters KB, blir trent og kjørt av Øystein Tjomsland.
I etterkant av finaleløpene ble det påpekt at Veikle Balder Cup opprinnelig skulle være for fire-åringer
som var på vei oppover i grunnlaget, de nest beste. Tidligere har det blitt framsatt kritikk for at de beste
har fått for lange tillegg i Veikle Balder Cup. Styret har tatt med seg synspunktene som har blitt
framsatt i evalueringsarbeidet med Norsk Travs sportsavdeling.
Veikle Balder Cup har vært en god arena for å profilere foreningen. Spesielt på Bjerke har vi fått god
tid med André Ringlien og Hermann Kihle på seremoniplass, til å presentere foreningens arbeid.
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Veikle Balders Landsfinale ble arrangert 11 og 12. oktober.
Hele 50 to-åringer var meldt til utstillingen. 45 av dem møtte opp på Biri. Det er ny rekord. Omtale og
tilbakemeldinger gjennom pressen, på sosiale medier og i evalueringsrunden blant utstillere var
overveldende positive. Det var da også god stemning og blide fjes å se hele helga. Utstillingen var godt
besøkt med publikum fra inn og utland. En publikummer, Johanne Cecilie Dahl Thomsen, reiste fra
Græsted på Sjælland i Danmark til Biri for å overvære Landsfinalen. Styret vil spesielt trekke fram at
det var veldig mange yngre mennesker å se på Landsfinalen. Det er åpenbart at Veikle Balders
Landsfinale har stor rekrutterende verdi.
Fredag kveld var nesten 150 personer samlet til kaldblodsbankett med mat og underholdning i
restauranten på Biri. Fredrik Eng tok gjestene gjennom en billedkavalkade fra tidligere landsfinaler.
Det ble også en tid til den sedvanlige kaldblodsquizen.
Hingstene ble bedømt av Monica Børli Låhne og Anders Järnerot. Hoppene ble bedømt av Mari Foss
Frøhaug og Olav Stormorken.
Landsfinalen er svært viktig for Veikle Balders merkevare og positive omdømme. Rundt omkring i
landet registreres en økt interesse for å stille ut hest av alle raser, Veikle Balder er glade og stolte over
at dette omtales som «Veikle Balder-effekten». Styret vil rette en stor takk til alle som la ned et stort
arbeid og bidro til nok en vellykket landsfinale.
Flere medlemmer av utstillingskomiteen og medhjelpere ble fristilt fra sine verv og arbeidsoppgaver,
slik at de kunne stille egne hester på Landsfinalen.
Resultater hingster:

Premieutdeling Olav
Kvalitet I: Olav e. Moe Odin u. Haralds Linnea e. Lykkefot
Eier: Stall AnBeRa v/Ragnhild Benum
Oppdretter: Ragnhild Benum
Kvalitet II: Varg Blæsen e. Bork Odin u. Tysvær Anne e. Alm Viktor
Eiere: Gunvald Åsegård og Kjetil Tuv
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Oppdretter: Gunvald Åsegård
Kvalitet III: Ness Tjo Stjernen e. Mørtvedt Jerkeld u. Paja Stjerna e. Pajaprins
Eier: Jan Moen
Oppdretter: Suldal Hestesenter
Semifinalister:
Sitje Svarten e. Alm Viktor u. Lyssjø Cayae. Norheim Faksen
Eiere: Wivie Breibybråten og Jon Magne Wiik
Oppdretter: Jon Magne Wiik
Kolli Yx Odin e. Moe Odin u. Alsaker Mai e. Åsajerven
Eiere: Janne Seilen og Jonas Vevle
Oppdretter: Jonas Vevle
Ingerøn e. Slått Odin u. Mørtvedt Mari e. Elding.
Eiere: Frank A Skubberud og Øyvind Nordby
Oppdretter: Hans-Ole Olsen Ingerø
Resultater hopper:

Premieutdeling Gull Odina
Kvalitet I: Gull Odina e. Moe Odin u. Alm Ingrid e. Järvsöfaks.
Eier/oppdretter: Hege Nyborg Gustavsen og Bjørn Gustavsen.
Kvalitet II: Dorpa e Dotterud Teddy u. Sogna Jentao e. H.G. Balder
Eiere: Britt Malin Lintorp-Sønsterud og
Wilhelm Sønsterud
Oppdrettere: Marianne Vikheim og Egil Lærum
Kvalitet III: Jærvsøine e. Järvsöviking u. Alvine SK e. Alm Viktor
Eiere: Jørn Harald Bakkeli og Roger Moe
Oppdrettere: Laila og Per Olav Kristiansen
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Semifinalister:
Tante Mari e. Dotterud Teddy u. Adriana e. Tangen Scott
Eier og oppdretter: Bjørn Lien
Åsastøva e. Moe Odin u. Sindy Vinter e. Atom Vinter
Eier og oppdretter: Ola Martin Aasen
Netta Ø.K. e. Tomdin Ø.K. u. Samina Ø.K. e. Pål Even
Eier: Ida Marie Asp
Oppdretter: Bernt Øksnevad.

Netta Ø.K. og Veronica Bugge. Foto Øystein Gamlem
Dagens hest og vinner av DNTs sølvpokal:
Gull Odina
Trav og Galopp-nytts mønstringspremie:
Ingeborg Lorentsen

Ingeborg Lorentsen, Sjøli Lars og Trus G. Pedersen
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Redaksjonskomiteen har også i år produsert to utgivelser.
Det er åpenbart at medlemsbladene er viktige for oppslutningen om Veikle Balder. Redaksjonskomiteen
har utviklet hensiktsmessige arbeidsformer og rutiner. TGN leverer layout til utgivelsene i samarbeid
med Druen Design. Land Trykkeri gjør en utmerket jobb med trykking og utsendelse av bladene.
Medlemsbladene sendes også viktige samarbeidspartnere som Mat-og Landsbruksdepartementet,
Kulturdepartementet, Stortingets vennegruppe for trav- og galoppsporten, DNT, Norsk Hestesenter på
Starum og forskere ved NMBU.

I forbindelse med DNTs Generalforsamling fikk Fredrik Eng anledning til å overrekke Prinsesse
Märtha Louise Vårnummeret 2019.

Samarbeidsavtale med Agria.
Veikle Balder har i løpet av 2019 inngått samarbeidsavtale med forsikringsselskapet Agria.
Samarbeidet innebærer medlemsrabatt på hesteforsikring for medlemmene. Veikle Balder skal bidra til
at flere hester blir forsikret. Agria og Veikle Balder skal samarbeide om felles prosjekt der vi skal bidra
med hver vår kompetanse. Det første vi tar tak i, er hestevelferd. Samarbeidsavtalen ble lansert i
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forbindelse med Landsfinalen. Der holdt Agrias veterinær, Lars Moen, foredrag om hestevelferd;
«Skadeforebygging hos kaldblodstraver». Medlemmene som møtte på foredraget fikk også informasjon
om Agrias forsikringstilbud for hest. Planen er at Veikle Balders Vårnummer 2020 skal være et
temanummer om hestevelferd. Her vil velferden til avlshopper og unghester i perioden før de settes i
trening være viktige tema.
Mer om avtalen mellom Veikle Balder og Agria på finnes på www.agria.no/hest/veikle-balder/ og på
https://veiklebalder.no/samarbeidsavtale-med-agria/
Mesterskap for den allsidige kaldblodshesten.
Flerbruk- og etterbruk av kaldblodstraveren inngår i
Veikle Balders formålsparagraf. Muligheten for å
arrangere NM for kaldblods, der ulike
hestesportsgrener inngår, har blitt drøftet i styret ved
flere anledninger. Den første gangen var på det aller
første styremøtet på Biri høsten 2010. Veikle Balder har
manglet resurspersoner som kan ta tak i og drive et slikt
prosjekt. I høst har denne tanken igjen blitt satt på
dagsordenen. I desember ble det sendt ut et skriv med
tanke på å undersøke om det finnes ressurspersoner
som kunne tenke seg å bidra til å arrangere et slikt mesterskap og/eller andre aktiviteter for den
allsidige kaldblodshesten. Responsen var overveldende og en rekke personer meldte sin interesse for å
delta i arbeidet.
Ei prosjektgruppe er i ferd med å bli etablert. Planen er å fremme endelig sak på Generalforsamlingen
2021.
Veikle Balder på ulike arrangement.
I år har styret vært tilstede ved alle arrangement der Veikle Balder har bidratt. Tradisjonen tro hadde vi
stand på Bjerke Klasseløpshelga.
Travpolitikk
Det er leder Fredrik Eng som har hatt ansvar for den politiske virksomheten utad, men det er et samlet
styre som står bak alle beslutninger og meningsytringer. I det følgende gjengis de viktigste sakene kort:
Fredrik Eng og Lasse Holmen var i Landbruks- og matdepartementet og i Kulturdepartementet fredag
den 13.08.19. De fortalte om kaldblodshestens krevende økonomiske situasjon og la fram hesterasens
utfordring i forhold til innavlsutvikling. Kaldblodshestens rolle som kulturbærer og hesterasens
viktighet for samfunnet ble vektlagt. De ble møtt med velvilje og gehør når de presenterte foreningen
og hesterasens behov og utfordringer. Inntrykket vi sitter igjen med av at Veikle Balder er en viktig
samarbeidspartner for myndighetene. Veikle Balder takker ekspedisjonssjef i LMD Gunnar Hagen og
avdelingsdirektør i LMD Kristin Nummedal samt statssekretær i Kulturdepartementet Frida Blomgren
for konstruktive møter.
Veikle Balder har fortsatt kampen for likeverdige oppdretterpremier i forhold til varmblodstraveren i
beretningsåret. Artikkelen «Startprosenter, oppdretter- og løpspremier for norskfødte varmblods og
kaldblodshester i Norge» av Fredrik Eng sto på trykk i Trav og Galopp-nytt torsdag 31. oktober.
Artikkelen var representativ for de argumentene Fredrik Eng har bragt inn i debattene om
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kaldblodstraverens vilkår i travsporten på vegne av Veikle Balder.
Fredrik Eng har deltatt i en arbeidsgruppe nedsatt av DNT som skulle komme med et forslag til ny
fordelingsprofil. I gruppen satt også avlskomitéen samt en representant for Travavl.no. Gruppa kom
ikke til full enighet etter tre møter og det ble levert to, noe delte innstillinger. DNT styret behandlet
saken i styremøte 01.11.2019- Resultatet er at det flyttes ca. 1,5 millioner fra varmblodshesten til
kaldblodstraveren.
Det er ikke mulig å si noe sikkert om hva resultatet hadde vært uten Veikle Balders innsats. Vi er
uansett rimelig sikre på at Veikle Balders arbeid har hatt avgjørende betydning for at en ny
beregningsmodell for oppdretterpremier skulle bli virkelighet. Den nye beregningsmodellen er en klar
dreining mot det Veikle Balder oppfatter som en mer rettferdig fordeling mellom rasene.
I skriv til styret i DNT, datert 19.03.2019, tok Veikle Balder opp mulige konsekvenser for
oppdretterpremier for norskfødte kaldblodshester etter starter i Sverige, etter at EØS-forskrift
2016/1012, Forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit og hest, trådte i kraft 01.11.2018. Veikle Balder
pekte spesielt på paragrafene 31 til 35. Oppdrettere skal ikke behandles ulikt innenfor samme
avlsområde. Saken var til behandling i DNT-styret i september. Senere har saken blitt fulgt opp i Trav
og Galopp-nytt, både redaksjonelt og på lederplass. Veikle Balder kommer til å følge opp denne saken
tett.
Veikle Balders styre ser at politisk arbeid er langsiktig og tidkrevende. Vi har oppnådd mye, men det er
fortsatt mye å ta tak i.
Hestenæringens økonomi trues nå av restriksjoner på totalisatorspill. Dette er alvorlig. Veikle Balder
ønsker en ansvarlig spillpolitikk, men kan ikke se på at hele næringen ofres på restriksjonenes alter.
Fredrik Eng skrev derfor en kronikk om dette i Nationen i oktober. Denne sto i nettutgaven den
23.10.19 samt i papirutgaven den 28.10.19.
Avlsplan for kaldblodstraveren.

I Veikle Balders Årskavalkade 2017 ble det publisert en artikkel om
behov for fornying av avlsplanen for kaldblodstraveren. 2018 arrangerte
Veikle Balder et innavlsseminar. Disse innspillene har åpenbart blitt
vektlagt i utarbeidelsen av den nye avlsplanene. Veikle Balder var
høringspart og kom med en uttalelse til forslaget til ny avlsplan. Denne
skal tre i kraft fra 2020.
Målfrid Vatne og Vidar Arnesen meldte seg inhabile og deltok ikke i
utarbeidingen av Veikle Balders høringssvar.
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Veikle Balder i komiteer og utvalg.
Veikle Balders nestleder Målfrid Vatne og sekretær Vidar Arnesen er medlemmer i DNTs avlskomite
for kaldblods. Det er viktig å presisere at de er innvalgt i avlskomitéen som medlemmer av sine lokale
travlag. Målfrid Vatne sitter også i Svensk-Norsk kaldblodskomitè, som innvalgt fra DNTs Avlskomité.
Vidar Arnesen har blitt oppnevnt som DNTs representant i gruppa som arbeider med handlingsplanen
for de nasjonale hesterasene. Målfrid Vatne har deltatt 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 personer og
ulike roller.
Kjersti Løvseth representerte Veikle Balder i utvalget som planla og gjennomførte Oppdretterseminaret
2019. Det var mange som roste både program og gjennomføringen av seminaret. Kjersti Løvseth deltok
også i innledende forberedelser til Oppdretterseminaret 2020. I november kom det beskjed om at DNTs
økonomi dessverre ikke tillater at det gjennomføres oppdretterseminar i 2020. Etter drøftinger og
sonderinger ble det allikevel gitt klarsignal til å arrangere oppdretterseminar. Seminaret er et
samarbeidsprosjekt mellom DNT, Travavl.no og Veikle Balder. Fra Veikle Balder deltar Fredrik Eng i
arbeidet.
Dialogmøter mellom de samarbeidende organisasjoner og DNT.
I 2019 ble det bare arrangert to dialogmøte. Veikle Balder har spilt
inn en rekke saker til DNT gjennom disse møtene. Vi savner fortsatt
svar på en rekke av de spørsmålene vi har tatt opp. Veikle Balder kan
ikke akseptere at dette skal bli et møtepunkt hvor saker drøftes før de
legges tilbake i en skuff. Til møtet i desember ba Veikle Balder om at
formålet med- og forventninger til dialogmøtene ble tema.
Alternativet er å fremme våre saker gjennom pressen. I enkelte saker
vil det åpenbart være belastende for samarbeidsklimaet.
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