
Kaldblodsforeningen Veikle Balder         Åsmund Sveens veg 19, 2407 Elverum 

org nr 996004333                               post@veiklebalder.no  

 

 

 

STYRETS ÅRSBERETNING 
for beretningsåret 2018 

 

 

Styret har i beretningsåret 2018 bestått av: 

 

Leder:     Fredrik Eng 

Nestleder:    Målfrid Vatne 

Kasserer / medlemsansvarlig: Lasse Holmen 

Sekretær:    Vidar Arnesen 

Styremedlem:    Egle Morstad 

Styremedlem:    Kjersti Løvseth 

 

1. vara:    StineMarlen Bendiksen 

2. vara:    Anita Henriksen 

3. vara:    Merete Viksås 

 

 
            Foto: Arild Hansen 
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I løpet av året har det det vært avholdt ni styremøter. Seks av møtene har vært telefonmøter. Foruten de 

ordinære styremedlemmene, har 1. vara Stine Marlen Bendiksen deltatt på telefonmøtene. Styret har 

vært samlet til styreseminar 12 og 13 januar, i forbindelse med Generalforsamlingen 2018, finalene i 

Veikle Balder Cup på Leangen, Klasseløpshelga på Bjerke og Veikle Balders Landsfinale på Biri.  

Styremøtereferatene legges ut på hjemmesiden, www.veiklebalder.no, så fort de er godkjent. Vanligvis 

skjer det i løpet av to uker etter hvert møte. 

 

Medlemsutviklingen i Veikle Balder. 
31.12.2018 hadde foreningen 832 registrerte medlemmer. 65 medlemmer ble strøket fra medlemslista 

fordi de ikke hadde betalt medlemskontingenten. Enkelte stod med ubetalt medlemskontingent siden 

2016. Dette er i samsvar med vedtak på generalforsamlingen 2018.  

1 januar 2019 var medlemstallet 767. I løpet av 2018 fikk vi 116 nye betalende medlemmer. Det kom 

spesielt mange nye innmeldinger i høst. 

Veikle Balders medlemsansvarlige har brukt uforholdsmessig mye tid på inndriving av 

medlemskontingent fra et lite antall gjengangere i medlemsmassen. Purring på medlemskontingent 

kostet i 2018 ca. kr. 6.000,- I tillegg kommer administrative kostnader.  

Styret vedtok i styresak 47/18 at medlemmer som ikke hadde betalt medlemskontingenten ved 

utsendelse, ikke skulle få tilsendt Årskavalkaden. 

 

Økonomi. 

Veikle Balder har etter hvert fått en omfattende økonomi med en årsomsetning på godt over en halv 

million kroner. 

På Generalforsamlingen 2018 ble det vedtatt budsjett for Veikle Balder. Budsjettet har vært et nyttig 

arbeidsredskap gjennom året. Veikle Balder har hatt god budsjettdisiplin. De to store prosjektene, 

Landsfinalen og utgivelsene, blir utført på dugnad. Takket være stor innsats med annonsesalg og 

innhenting av sponsormidler, er prosjektene nesten selvfinansierende. 

Regnskap for 2018 og budsjettforslag for 2019 legges fram som egne saker for Generalforsamlingen. 

 

Generalforsamlingen ble avholdt på Linne hotell lørdag den 24. februar. 

Ordstyrer Knut Weum loset forsamlingen gjennom sakene på dagsordenen på sikkert vis. Styret 

uttrykte i årsmeldingen tilfredshet med 10 % økning av medlemsmassen i 2017, og hadde som 

målsetting ytterligere 10 % økning i medlemsmassen for 2018. Leder Fredrik Eng berømmet styrets 

medlemmer og de ulike komiteene for meget godt utført jobb i beretningsåret. Veikle Balders strategi i 

det politiske samarbeidet har vært saklighet og grundig dokumentert bakgrunnsinformasjon. Vi har 

tilstrebet å ha klare framlegg uten å være «aggressive». Flere medlemmer ga styret honnør for å ta tak i 

travpolitiske utfordringer og den måten dette blir gjort på.  

 

Regnskapene ble godkjent uten anmerkninger. Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til 

foreningens årsbudsjett 2018.  

 

Styrets forslag til lovendringsforslag, § 3 og § 5, ble enstemmig vedtatt. Valgkomiteens 

lovendringsforslag, § 8, ble enstemmig vedtatt. Sverre Stangs- og styrets forslag om endring i 

tildelingskriterier til Veikle Balders Hederspris var sammenfallende og ble enstemmig vedtatt.  

 

Bjørn Kåre Herbjørnrød hadde fremmet forslag om «Åpen post» etter generalforsamlingen. Styret var 

prinsipielt av den oppfatning at en generalforsamling skal være planlagt og forberedt. Derfor har de 
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fleste demokratiske organisasjoner bestemmelser om at forslag til generalforsamlingen skal være styret 

i hende en viss tid i forveien. Videre er det også vanlig at alle forslag og dokument vedrørende 

organisasjonenes generalforsamling skal være publisert for medlemmene en viss tid før 

generalforsamlingen. Disse bestemmelsene har til hensikt å sikre åpne og demokratiske prosesser. 

Samtidig var styret selvsagt positiv til gode kanaler for dialog mellom medlemmene og styret. 

Forutsetningen fra styrets side var, slik forslagsstiller også forutsatte, at det ikke kan fattes bindende 

vedtak under «Åpen Post». Videre vil varigheten av «Åpen post» måtte variere i forhold til hvor lenge 

generalforsamlingen varer.  

Bjørn Kåre Herbjørnrøds forslag om «Åpen post» ble deretter enstemmig vedtatt. 

 

Veikle Balders Hederspris. 

Veikle Balders hederspris ble tildelt Tor-Martin Moe og Heiki Kulblik for deres store innsats for 

kaldblodshesten. Tor-Martin ble portrettert i artikkelserien «Våre kaldblodsoppdrettere» i 

Årskavalkaden 2017. Heiki ble portrettert i Vårnummeret 2018.  

 

 

 
Terje Borstad, Jahn Schou, Tor-Martin Moe, Heiki Kulblik, Tor Finstad            Foto Arild Hansen 

og Tormod Rundhaugen har alle mottatt Veikle Balders Hederspris.  

Jon Høgstad, som fikk prisen i 2014, er den enestesom mangler på bildet. 

 

Hjemmesiden, www.veiklebalder.no, har gjennomgått en omfattende oppgradering. Den har fått bedre 

oversiktlighet på ny plattform, nytt design og flere nye funksjoner. Det er Egle Morstad og Kjersti 

Løvseth som har utført oppgraderingsarbeidet i samarbeid med Smart-media. Oppdatering foregår 

fortløpende med aktuelle nyheter. Egle Morstad og Kjersti Løvseth står også for dette arbeidet. 

Det har som alltid vært stor aktivitet på Veikle Balders Facebook-side som administreres av Målfrid 

Vatne. 
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Veikle Balders rabatthingster har blitt en populær og stadig viktigere ordning. Tiltaket oppleves som 

en vinn – vinn situasjon av både medlemmer og hingsteholdere som opplever økt pågang. 27 hingster 

var med på ordningen i 2017. I 2018 ble disse hingstene til sammen far til 225 føll. Det utgjør 38,4% av 

årgangen, som består 586 kaldblodsføll. Dermed kan en også fastslå at ordningen er med på å bredde 

det aktive hingsteutvalget i kaldblodspopulasjonen. Det er i seg selv positivt for innavlsutviklingen. I 

2018 var 28 hingster med på ordningen. 

Det er Egle Morstad og Kjersti Løvseth som har hatt ansvaret for rabatthingsteordningen. 

 

Veikle Balder Cup. 

For femte året på rad arrangerte DNT i samarbeid med Veikle Balder en egen serie for fireårige svenske 

og norske kaldblods. I 2018 ble Veikle Balders ønske og arbeidsmål oppfylt om at hoppene skal ha 

distansefordel i alle kvalifiseringene og egen finaleavdeling.  Hoppene hadde samme førstepremie som 

hingster og vallaker, kr. 125.000,- Styret har med glede kunnet konstatere at samtlige løp i Veikle 

Balder Cup bestod av fulle felt og utgjorde gode spilleløp.  

 

Forsøkene begynte tradisjonen tro på Bjerke i mars. Til sammen ble det kjørt syv kvalifiseringsløp. 

Kvalifiseringsløpet som skulle ha gått på Bergen Travpark i mai ble flyttet til Bjerke. Neste år håper 

styret at kvalifiseringene kan gå der de er planlagt og i alle landets regioner. Veikle Balder ønsker å 

være en landsdekkende organisasjon så langt det er praktisk mulig. Alle vinnerne av 

kvalifiseringsløpene fikk Veikle Balders seiersdekken og gullrosett. Veikle Balder har hatt 

representanter til stede ved alle kvalifiseringsløpene. 

 

 
Kjersti Løvseth, Lasse Holmen, Grislefaksen GL, Jan Roar Mjølnerød       Foto Øystein Gamlem 

      og Gustav Larsen etter seieren i VB-cup kvalifiseringen på Momarken. 
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Finalene i Veikle Balder Cup 2018 gikk på Leangen 23. juni. Stall Ness Tjo sin Ness Tjo Edel vant 

hoppefinalen for trener Frode Hamre og kusk Tom Erik Solberg. Det er et ekstra morsomt poeng at 

Ness Tjo Edel var beste hoppe på Veikle Balders Landsfinale 2016. 

 

 

 
Ness Tjo Edel og Tom Erik Solberg.                       Foto: Målfrid Vatne 

 

 

Vinner av finalen for hingster og vallaker ble Hugo Bäck, som både trenes og kjøres av Gøran 

Antonsen. Eiere er Stall Vi Tre AB fra Gävle i Sverige. Favoritten i totospillet var for øvrig dagens hest 

på Veikle Balders Landsfinale 2016, Brenne Banker. 

 

Hele styret i Veikle Balder var på plass på Leangen og delte ut seiersdekken og ærespris til eiere og 

oppdrettere på seremoniplass. Vi hadde selvsagt stand der vi delte ut info om foreningen, serverte kaffe 

og slo av en prat med alle som kom innom. Kaldblodsquiz har også blitt en tradisjon på våre 

arrangement. På Leangen hadde quizen tilknytning til Veikle Balder Cup og trøndersk travsport. 
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Hugo Bäck og Gøran Antonsen                                Foto Målfrid Vatne 

 

 

Veikle Balders Landsfinale ble arrangert 12 og 13. oktober. Hele 50 to-åringer var meldt til 

utstillingen. 45 av dem møtte opp på Biri. Det er ny rekord. Det er åpenbart at dette arrangementet er 

svært viktig for Veikle Balders merkevare og positive omdømme. Interessen for å stille ut hest er 

stigende. Det er med glede at vi konstaterer at denne økte interessen omtales som «Veikle Balder-

effekten».  

 

Fredag kveld var over 160 personer samlet til kaldblodsbankett med mat og underholdning i 

restauranten på Biri. Etter middagen var det visning av filmen «Drømmen om Järvsöfaks». Brødrene 

Ingemar og Jan-Olov Persson var tilstede og fortalte om oppdrettervirksomheten, tiden med Järvsöfaks 

og hva han har gjort for kaldblodssporten. Det ble også tid til den sedvanlige kaldblodsquizen.  

 

Nytt av året var forelesninger for de frammøtte. Hovslager Patrick Hedqvist fra gullsponsor Mustadfors 

Bruk AB, forleste om å sko for fart og helse. Vi fikk også ta del av Ida Brekkes undersøkelse om 

relevans mellom utstillingsresultater på Veikle Balders landsfinale og senere resultater på travbanen. 
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Patrick Hedqvist    Foto Målfrid Vatne 

 

Styret vil rette en stor takk til alle som la ned et stort arbeid og bidro til nok en vellykket landsfinale.  

 

Utstillingskomiteen har bestått av Målfrid Vatne, Egle Morstad, Tor Finstad, Tor Ørjan Johansen og Ola 

Martin Aasen. Målfrid Vatne har vært komiteens leder. 

 

Redaksjonskomiteen har også i år produsert to utgivelser, Vårnummeret og Årskavalkaden. 

Vårnummeret hadde forberedelser av kaldblodsunghesten til utstilling og auksjon, som tema. 

Utgivelsene er, etter tilbakemeldingene å dømme, en viktig del av Veikle Balders virksomhet og 

omdømme.  
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Redaksjonskomiteen har kommet fram til hensiktsmessige arbeidsformer og rutiner med hensyn til det 

redaksjonelle innholdet. Det er fortsatt utfordringer knyttet til annonser og annonsesalg. Utgivelsene 

har etter hvert fått en noe nær fast form. TGN leverer layout til utgivelsene i samarbeid med Druen 

Design. Land Trykkeri leverer trykking og utsendelse av bladene til høyst konkurransedyktig pris. 

 

Veikle Balders utgivelser er i utgangspunktet medlemsblader, men de sendes også viktige 

samarbeidspartnere og samfunnsaktører som Landbruks- og matdepartementets politiske og 

administrative ledelse. Alle medlemmene i Stortingets vennegruppe for trav- og galoppsporten har fått 

Årskavalkaden 2018. Sentrale tillitsvalgte og administrasjonen i DNT får selvsagt også bladene. 

 

Redaksjonskomiteen har bestått av Målfrid Vatne, Guri Gjermundshaug og Vidar Arnesen. 

Redaktøransvaret har blitt ivaretatt av Vidar Arnesen. 

 

Forskning og undervisning. 

Veikle Balder fikk en henvendelse fra Ida Brekke, student ved Wången, om vi kunne bidra til hennes 

hovedoppgave. Vi har selvsagt bidratt med data til oppgaven. Foreningens nestleder, Målfrid Vatne, har 

vært biveileder. Hovedoppgaven er en undersøkelse om utstillingsresultatene på Veikle Balders 

Landsfinale har noen betydning for framtidige travprestasjoner. Brekke la fram oppløftende funn under 

Veikle Balders Landsfinale 2018. Det endelige resultatene er tiltenkt en grundig presentasjon i 

Vårnummeret 2019. 

 

 
Ida Brekke        Foto Målfrid Vatne 
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Veikle Balder på ulike arrangement. 

Tradisjonen tro hadde vi stand på Bjerke Klasseløpshelga. På stand serverte vi kaffe og vafler. Det ble 

vervet en rekke nye medlemmer. Selvfølgelig måtte vi ha en kaldblodsquiz her også. Vinneren av 

quizen ble utropt på seremoniplass, der Fredrik Eng fikk enda en anledning til å presentere foreningen 

for et stort antall publikum. Den nyutnevnte landbruksministeren, Bård Hogsrud var også innom vår 

stand på Bjerke. Både Hogsrud og rådgiverne fikk med seg vårt medlemsblad. Bård Hogsrud var klart 

interessert i kaldblodshesten og fikk med seg et løfte om å få tilsendt nye utgaver av våre medlemsblad. 

 

 
Landbruksminister Bård Hogsrud i samtale med Veikle Balder på Bjerke.  Foto Målfrid Vatne. 

 

 

I forbindelse med 150 års jubileet for Statens Hesteavlsseter var Egle Morstad, Lasse Holmen og 

Vidar Arnesen til stede i Sikkilsdalen. Der fikk vi knyttet både personlige og formelle kontakter med 

representanter for landbruksdepartementet. Som fagdepartement har Landbruksdepartementet stor 

innflytelse på utviklingen av travsporten i Norge. Det ble avtalt at et antall av Veikle Balders 

medlemsblader skal sendes departementet etter hvert som de gis ut. Det ble uttrykt ønske om å bli 

fortløpende orientert om hva Veikle Balders er opptatt av i arbeidet for vår særnorske hesterase, 

kaldblodstraveren. Avdelingsdirektør Kristin Nummedal fortalte at hun hadde merket seg at det var 

Veikle Balder som hadde tatt initiativ til innavlsseminaret under klasseløpshelga, og ga foreningen 

honnør for det.  

 

Lørdag kveld knuste Quiz -laget «Veikle Balder med venner» konkurrentene, deriblant 
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«Statskonsulent-laget». Veikle Balder vil gratulere Norsk Hestesenter, Starum med et svært vellykket 

jubileum i Sikkilsdalen.  

 

 
Synlig representasjon i Sikkilsdalen     Foto: Kristine Kihle 

 

 

Veikle Balder i komiteer og utvalg. 

Under DNTs generalforsamling ble Veikle Balders nestleder Målfrid Vatne og sekretær Vidar Arnesen 

innvalgt i DNTs avlskomite for kaldblods. Målfrid Vatne og Vidar Arnesen er innvalgt som medlemmer 

av sine lokale travlag innen DNT, men Veikle Balder er allikevel glad for at to av våre styremedlemmer 

har fått denne tilliten. Målfrid Vatne er medlem av Svensk – Norsk kaldblodskomitè. Vidar Arnesen har 

blitt oppnevnt som DNTs representant i gruppa som arbeider med handlingsplanen for de nasjonale 

hesterasene. Målfrid Vatne representerer for øvrig veterinærkompetansen i den samme gruppa. 

Styremedlem Kjersti Løvseth representerer foreningen i et utvalg som skal planlegge og gjennomføre 

Oppdretterseminaret 2019. 

 

Det kan oppstå utfordringer knyttet til at en og samme person skal ivareta ulike ansvar, interesser og 

tillitsverv, spesielt når man skal representere ulike organisasjoner. Veikle Balder har valgt å praktisere 

habilitetsreglene strengt når styret har behandlet saker der tillitsvalgte har flere hensyn å ivareta. 

 

Travpolitikk. 

Veikle Balder har arbeidet målrettet politisk for å fremme kaldblodshestens sak også i 2018. Vi arbeider 

først og fremst mot DNT men vi har også arbeidet mot Norsk Hestesenter, Landbruks- og 
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matdepartementet, næringsliv og andre beslutningstagere. I det store og hele blir vi tatt godt imot og 

samarbeidet oppleves som godt. Alt i alt opplever vi at vi blir hørt og at våre synspunkter vektlegges. 

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. 

 

Innavl. 

Veikle Balder har fortsatt med å sette innavlsproblematikken på dagsorden i året som har gått. Vi 

publiserte et innlegg i TGN våren 2018 hvor vi la fram fakta om innavlsutviklingen siden år 2000. I 

innlegget oppfordret vi til en bred diskusjon i miljøet gjennom sommeren og høsten. Under 

klasseløpshelgen arrangerte vi, sammen med DNT, et innavlseminar. Fredrik Eng ble intervjuet på 

Rikstoto Direkte vedrørende problematikken under V75 kjøringen på Biri i oktober. DNT arbeider nå 

med innavlsutviklingen i forbindelse med revidering av avlsplanen for kaldblodstraver. Veikle Balder 

er høringspart i saken og kom med en uttalelse november 2018. 

 

 

 
Fredrik Eng og Knut Weum i samtale på Biri                                 Foto Øystein Gamlem 

 

 

Fordelingspolitikk. 

På Veikle Balders generalforsamling 2018 uttrykte medlemmer bekymring omkring urimelig 

forskjellsbehandling mellom varm og kaldblodshester med tanke på utbetaling av oppdretterpenger, 

finansiering av klasseløp og finansiering av premiesjansen. Veikle Balder innhentet bakgrunnsmateriale 

for disse påstandene, fikk dem verifisert og bekreftet. Saken ble nærmere belyst i innlegget 

«Bondefangeri”. Dette ble trykket i TGN, i Vårnummeret og på vår hjemmeside. Innholdet er drøftet 
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med DNT. Veikle Balder forventer en mer rettferdig fordeling i 2019. Vi kommer ikke til å gi oss med 

tanke på denne saken. 

 

Oppdretterpremier. 

I november fremmet Veikle Balder et innspill til DNT vedrørende reglene for oppdretterpremier. Dette 

forslaget vil gi for DNT økonomisk forutsigbarhet. DNT vil ikke trenge å hente penger fra andre 

budsjettposter enn det som er innbetalt for å betale ut oppdretterpenger. Forslaget vil også gi en 

rettferdig fordeling mellom rasene. Dette innspillet vil løse dagens situasjon hvor starter i utlandet 

nærmest ikke premieres med oppdretterpenger. Det vil også frigjøre midler til hesteeierpremier. 

 

Veikle Balder mener det vil være en fordel for kaldblodshesten med en flat sats på 12% gjennom hele 

karrieren. Det er også i tråd med DNTs ønske om å minske det sterke presset på kaldblodsunghestene. 

 

Dialogmøter mellom de samarbeidende organisasjoner og DNT. 

Veikle Balder har spilt inn en rekke saker til DNT gjennom disse møtene. Vi savner svar på en rekke av 

de spørsmålene vi har tatt opp. Blant annet kan det nevnes at skjevfordelingen av oppdretterpenger har 

vært tatt opp en rekke ganger uten at vi kan se at noe har skjedd med saken til nå. Veikle Balder kan 

ikke akseptere at dette skal bli et møte hvor saker drøftes før de legges tilbake i en skuff. Samarbeidet 

er avhengig av at sakene kommer videre til styret i DNT for at vi, i vårt arbeide, skal kunne bruke disse 

møtene som vår kanal inn i DNTs styre. Alternativet er å fremme våre saker gjennom pressen, noe som 

i enkelte saker vil kunne være belastende for samarbeidsklimaet. Veikle Balder har derfor fremmet 

forslag om at et styremedlem i DNT skal delta på disse møtene. Vi har også bedt om at det skrives 

referater fra møtene som godkjennes av deltakerne.  

 

 

 

 

 

 

 

Gardermoen 19.01.2019 

 

 

Fredrik Eng (s.)  Målfrid Vatne (s.)  Lasse Holmen (s.) 

 

 

Egle Morstad (s.)  Kjersti Løvseth (s.)  Vidar Arnesen (s.) 
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