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Årsmelding Veikle Balder  
for beretningsåret 2017 
  

 

 

Styret har i beretningsåret 2017 bestått av: 

 

 
 

Veikle Balders styre 2017; Kjersti Løvseth, Lasse Holmen, Fredrik Eng, Målfrid Vatne, Vidar Arnesen, Egle Morstad. 

Foto Arild Hansen 
 

Leder:     Fredrik Eng 

Nestleder:    Målfrid Vatne 

Kasserer / medlemsansvarlig: Lasse Holmen 

Sekretær:    Vidar Arnesen 

Styremedlem:    Egle Morstad 

Styremedlem:    Kjersti Løvseth 

 

1. vara:    Espen Bakka 

2. vara:    Anita Henriksen 

3. vara:    Merete Viksås 

 

 

Medlemmer. 

Veikle Balder har 742 registrerte medlemmer hvorav 708 er betalende pr. 31.12.2017. Dette 

innebærer en økning på 78 betalende medlemmer siden forrige årsskifte.  

Medlemsregisteret til Veikle Balder fungerer utmerket. De vanskene som oppstår ved utsendelser 

kommer i praksis alltid av at medlemmer ikke har oppdatert opplysningene ved endringer i 

postadresse eller e-postadresse. Styret oppfordrer nok en gang medlemmene til å gi 
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medlemsansvarlig beskjed ved slike endringer.  

Det brukes fortsatt alt for mye tid og ressurser på å følge opp medlemmer som ikke betaler 

medlemskontingenten. I rene penger har purringer på medlemskontingent kostet ca. kr. 5.700,- i 

2017. 

 

Økonomi. 

Den økonomiske situasjonen gir foreningen muligheter og noe handlingsrom. Landsfinalen og 

utgivelsene har i år blitt vesentlig dyrere. Grunnen er økning i premiepenger/reisetilskudd samt en 

kvalitetsøkning på layout på den siste utgivelsen. Økningen i premier på Landsfinalen dekkes fra 

Landsfinalelotteriet. For detaljer vises det til det framlagte regnskapet.  

For 2018 er det også utarbeidet et budsjettforslag for Veikle Balder som forelegges 

generalforsamlingen til godkjenning. Styre-Web viser seg å være et godt egnet redskap i så måte. 

 

Generalforsamlingen.  
 

      
Foto begge Arild Hansen 

 

Generalforsamlingen ble avholdt på Linne hotell lørdag den 25. februar. 

Den mest omfattende saken på Generalforsamlingen var styrets forslag til nye lover for Veikle 

Balder. Det lovforslaget som ble lagt fram bygger på DNTs Normallov for travlag. Styrets forslag 

ble vedtatt med små redaksjonelle endringer etter at medlemmene engasjerte seg i en saklig debatt. 

Veikle Balders hederspris ble tildelt Tor Finstad for sin store innsats i Veikle Balders tjeneste. Som 

seg hør og bør ble Tor portrettert i Vårnummeret 2017. Etter Generalforsamlingen var det høytidelig 

trekning i Veikle Balders Landsfinalelotteri. Generalforsamlingen ble avsluttet med felles middag 

og hyggesamvær. 

 

Etiske retningslinjer. 

Styret har vedtatt etiske retningslinjer for alle tillitsvalgte i Veikle Balder. Retningslinjene 

omhandler lojalitet, habilitet, informasjonsplikt, forhold til media, sosiale medier og bruk av 

rusmidler. De etiske retningslinjene er gjengitt på foreningens hjemmesider, under fanen 

«foreningen», deretter «vedtekter». 

 

Kontaktpunkt mellom medlemmene og styret i Veikle Balder. 

På Generalforsamlingen 2017 ble det ytret ønsker om treffpunkt der medlemmene kan komme med 

innspill til styret. Dette var bakgrunnen for at styret opprettet et «kaldblodsforum» på hjemmesiden, 

veiklebalder.no. Dette forumet har blitt lite brukt. Responsen var atskillig større da det ble lagt ut en 

spørreundersøkelse blant medlemmene vedrørende oppdretterpremier i høst. På kort tid ble det 

sendt inn 255 svar. Styret kommer til å bruke denne arbeidsformen når det trenger medlemmenes 

synspunkt i framtiden. Medlemmene er selvsagt også velkomne til å ta kontakt med styret for å dele 

synspunkter. 
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Veikle Balders Landsfinale 

 

            
 

Bilder: Hage Lomen kvalitet I hingst. Voje Maren kvalitet I hoppe og dagens hest. Gikling Leodin TGN’ mønstringspokal.  

Foto Ellen Antonsen. 

 

Veikle Balders Landsfinale ble arrangert 21 og 22. oktober. Styret vil rette en stor takk til alle som 

la ned et stort arbeid og bidro til nok en vellykket landsfinale. Det er åpenbart at dette 

arrangementet er svært viktig for Veikle Balders merkevare og positive omdømme. Utstillingen ble 

omtalt i en egen artikkel i Årskavalkaden 2017. Utstillingskomiteen har evaluert gjennomføringen 

herunder også travprøvene. Det er besluttet å gjennomføre travprøvene etter samme mal et tredje år. 

Det vil bli ytterligere presisert at travprøvene skal gjennomføres i rent trav; rolig og kontrollert. 

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

Finstad. Målfrid Vatne har vært komiteens leder. 

 

Redaksjonskomiteen. 

 

       
 

Redaksjonskomiteen har ansvaret for to utgivelser, Vårnummeret og Årskavalkaden. Vårnummeret 

hadde den allsidige kaldblodshesten som tema. Det skapte et stort engasjement ute blant 

kaldblodsfolket. Mange bidro med bilder og tekst. Redaksjonskomiteen har også mottatt 

overveldende mange hyggelige tilbakemeldinger på Årskavalkaden. Hver av utgivelsene krever 

mellom 100 og 150 arbeidstimer. Derfor er redaksjonskomiteen oppriktig glade for alle hyggelige 

tilbakemeldingene på bladene, fra medlemmer, samarbeidende organisasjoner og sentralt i DNT.  
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Fra og med Årskavalkaden 2017 er det Trav og Galopp-nytt som står for layout. Trykking og 

utsendelse står Land Trykkeri AS fortsatt for.  

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

Arnesen har ivaretatt redaktøransvaret. 

 

Hjemmesiden. 

Det har vært en betydelig økning i aktiviteten på hjemmesiden, veiklebalder.no, Den har blitt 

oppdatert fortløpende med aktuelle nyheter. I skrivende stund pågår et arbeid med ny plattform for 

hjemmesiden, som også tar høyde for mobiltelefon og nettbrett.  

Det har som alltid vært stor aktivitet på Veikle Balders Facebook-side, som oppdateres kontinuerlig 

med aktuelt kaldblodsstoff. 

 

Veikle Balders rabatthingster. 

 

 
 

Styret har mottatt tilbakemeldinger som tyder på at ordningen med Veikle Balders rabatthingster 

fyller sin funksjon. Ordningen oppleves som en vinn – vinn situasjon av både medlemmer som skal 

føre hoppe til hingst og hingsteholdere som opplever økt pågang. Hele 27 hingster var med på 

ordningen i år. I 2017 ble det født 65 føll hos eiere som hadde benyttet seg av 

rabatthingsteordningen i 2016. 

 

Travpolitikk. 

Veikle Balder har økt sin aktivitet innenfor travpolitikk i løpet av året som har gått. 

Det er styret i Veikle Balder som står bak alle politiske utspill som foreningen har gjort. Leder 

Fredrik Eng har hatt ansvaret for å fronte disse. De mest sentrale temaene gjengis her. For 

utdypning av emnene henvises det til veiklebalder.no. 

 

Veikle Balder har deltatt på dialogmøter mellom DNT og de samarbeidende organisasjonene. 

Kommunikasjonen mellom DNTs styre og administrasjon oppleves som god og åpen. Veikle Balder 

blir bedt om å uttale seg om ulike spørsmål innenfor travsporten. Vi opplever at våre innspill blir 

vektlagt i dette samarbeidet. Samarbeidet med de andre organisasjonene, spesielt 

Hesteeierforbundet, er utmerket. 

 

Generalforsamlingen 2016 vedtok en resolusjon vedrørende hoppesatsning. Styret har i denne 

perioden fulgt opp dette. Vi har tatt problemstillingen opp med DNT ved flere anledninger. Vi 

mener at hoppene bør tjene en langt større del av den totale premiepotten og minimum 40%. Vi har 

med glede registrert at dette nå er nedfelt i gjeldende sportsplan. Nå gjenstår at hoppesatsingen 

utløser konkrete tiltak for å bedre hoppenes vilkår i sporten vår. Veikle Balder har derfor fremmet 

forslag om at hoppene tilgodeses i kvalifiseringsløpene og at de får en egen hoppeavdeling i Veikle 
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Balder Cup Finale i 2018.  

Veikle Balder har gått imot nedleggelse av hoppeavdelingen i Biri Oppdretningsløp. 

 

Veikle Balder ønsker en styrking av hverdagstravet. Dette er spilt inn til DNT. Vi har med glede 

registrert ekstraoverføringen på 3,6 millioner kroner fra NR for 2017. Vi har med glede også 

registrert at overføringene til hverdagstravet fortsetter i 2018. Vi tror disse pengene skal legges i 

breddepremiering/økning av premieskala. Hvis vi kan kjøre om 8-9 premier i hverdagstravet, vil 

pengene komme flere til gode. Dette er veldig viktig for at vi skal få flest mulig kaldblodshester til 

start i hverdagstravet. 

 

Veikle Balder har kommet med et innspill vedrørende utvelgelsesprosessen av DNT`s 

eliteavlshopper og de hemmelige kriteriene bak denne utvelgelsen. Veikle Balder er for en 

transparent prosess med offentlige utvalgskriterier. Vi mener at det blir feil når oppdrettere skal 

vurdere andre oppdretteres resultater og avlsmateriell etter hemmelige kriterier. 

 

Veikle Balder er bekymret for arbeidet med revidering av avlsplanen for kaldblodstraver. Denne 

bekymringen ble meddelt DNT i dialogmøte 19.12.2017. Veikle Balder har allerede arbeidet mye 

med en uttalelse vedrørende avlsplanen for rasen. Denne er trykket i sin helhet som en artikkel i 

Årskavalkaden 2017. Det har kommet overveldende mange positive tilbakemeldinger på artikkelen. 

Tilbakemeldingene har kommet fra medlemmer med ulike interesser i avlsarbeidet. Styret vil 

fortsette arbeidet for å nå fram med Veikle Balders synspunkt. 

 

Veikle Balder har gjentatte ganger påpekt forskjellen i utbetaling av oppdretterpenger mellom 

traverrasene. Det viser seg, ifølge DNTs reviderte regnskap, at oppdrettere av kaldblodshester i snitt 

mottar 13% av innkjørt i oppdretterpremier. Tilsvarende for varmblods er 17%. DNT har til nå ikke 

kunnet komme med et tilfredsstillende svar på hva man skal gjøre med den situasjonen. Styret i 

Veikle Balder registrerer derfor med tilfredshet at styret i DNT har utsatt behandling av denne saken 

til våren 2018. I mellomtiden vil Veikle Balder ivareta kaldblodsrasen ved å framføre 

dokumenterbare argumenter i sakens anledning. Vi har allerede gjennomført en spørreundersøkelse 

på e-post som har dannet grunnlag for vårt standpunkt i saken. For oppdretterne er det også en 

utfordring i at mange kaldblodshester blir solgt til Sverige. Vi har påpekt det spesielle i at 

oppdretterne får svært avkortede oppdretterpremier fra starter i Sverige, all den tid like 

oppdretterpremier er en del av svensk –norsk kaldblodsavtale. 

 

 
 

Foreningen er ikke fornøyd med prisene på kaldblodshestene ved årets auksjoner. Vi hevder at 

utgiftene til auksjonen for oppdretterne, må ned. Vi har også signalisert at man bør øke utropsprisen 

med det håp at salgsprisene øker.  
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På oppfordring fra DNT har Veikle Balder kommet med forslag om auksjonsløp for 

kaldblodshesten. Vi har foreslått flere modeller og mener at uavhengig av hvilken modell man 

velger, bør den summen penger som brukes til dette tiltaket stå i forhold til den sum penger som 

brukes på auksjonsløpet for varmblodshester. 

 

Veikle Balder har fulgt opp saker som tidligere er fremmet for DNT. Vi har levert en omfattende 

uttalelse vedrørende beregningsmodellen for avlsverdi, den såkalte BLUP-beregningen. Vi mener at 

beregningsgrunnlaget for BLUP på kaldblodsrasen er for dårlig og vi ser derfor betenkeligheter i at 

BLUP vektlegges såpass mye i avlsarbeidet. Fredrik Eng og Vidar Arnesen har hatt møte med 

representant for avlskomiteen vedrørende denne saken. Avlskomiteen har behandlet Veikle Balders 

innspill. BLUP er en sak som avlskomiteen vil ta videre til Svensk -Norsk Kaldblodskomitè, da 

BLUP åpenbart innehar store svakheter. 

Vi har fulgt opp tidligere innspilt sak om bransjestandard knyttet til avlsvirksomhet for 

kaldblodstraveren.  

 

DNT har sammen med blant annet rytterforbundet og NR etablert Hestesportens sekretariat for 

næringsutvikling og samfunnskontakt. Formål er gjennom politisk og profilskapende innsats å øke 

forståelsen for hesten og hestesportens betydning i samfunnet. Næringsforumet har eget sekretæriat 

ledet av Per Dag Hole.  

 

 
 

Fra venstre: Trond Olav Salte (DNT), Elin Bergseth (DNT), Espen A. Schem (DNT), Fredrik Eng, Vidar Arnesen, Per Dag Hole 

(leder hestesportens sekreterial for næringsutvikling og samfunnskontakt) og Jan Kristian Øverdal (DNT).Foto privat. 

 

Fredrik Eng og Vidar Arnesen inviterte til møte med Per Dag Hole 10. juni i forbindelse med Oslo 

Grand Prixhelga på Bjerke. Veikle Balder støtter dette arbeidet og har stilt seg til disposisjon for 

utvalget. Til vår store glede ble store deler av DNTs styret også med på møtet. Veikle Balder mener 

kaldblodshesten representerer en svært viktig del av hestekulturen i landet og tror vi har mye å bidra 

med i arbeidet for å styrke hestens forhold i Norge.  

 

I forbindelse med V75 kjøringen 13.mai ble sentrale politikere i Hedmark og Oppland invitert til 

Biri for informasjon, omvisning samt middag og samtaler med tillitsvalgte og ansatte. Veikle Balder 

var invitert og ble representert av leder Fredrik Eng.  

Politikernes kunnskap om hestesporten oppleves som svært variert. Det er definitivt behov for 

opplæring og således er dette prosjektet nyttig. Vi opplever at politikerne er svært opptatt av 

kaldblodshesten. Det virker å være viktig for de politiske representantene at kaldblodshesten skal ha 

de beste forhold innen travet.  
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Generalsekretær i DNT Svein Morten Buer, tidligere statsråd Rigmor Aasrud(AP) samt Fredrik Eng i ivrige samtaler. 

Foto: Per Dag Hole 

 

Veikle Balder vil hevde at kaldblodsrasen er svært viktig for DNTs politiske anseelse. Det ligger et 

delvis ubrukt potensiale i at kaldblodstraveren er en særnorsk rase som DNT har fått ansvaret for, i 

forhold til bevaring og forvaltning. Vi vil faktisk si det så sterkt, som at kaldblodshesten er et at de 

aller beste argumentene vi har for å oppnå redusert totalisatoravgift i framtiden.  

 

 

 
 

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

svenske og norske kaldblodshester. Forsøkene begynte på Bjerke i mars. Til sammen ble det kjørt 

syv kvalifiseringsløp. I kvalifiseringen på Biri var løpet åpent for hopper med høyere grunnlag. På 

Momarken var kvalifiseringsløpet et rent hoppeløp. Veikle Balder har hatt representanter til stede 

ved alle kvalifiseringsløpene. Alle vinnerne av kvalifiseringsløpene fikk Veikle Balders 

seiersdekken og gullrosett. Det ble også delt ut dekken til beste hoppe på Biri. Finalen i Veikle 

Balder Cup 2017 gikk på Leangen 24. juni og ble vunnet av Vill Solen sammen med kusk Magnus 

Teien Gundersen. Eier og oppdretter er Eirik Djuve. Førstepremien i løpet var på 200.000 kr. Hele 

styret i Veikle Balder var på plass på Leangen og kunne dele ut seiersdekken og ærespris til eier og 

oppdretter på seremoniplass.  
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Til Veikle Balder Cup finalen hadde Veikle Balder fått med seg Lannem Silje med sitt hoppeføll 

Lannem Stina på stand. Dette ble gjort for å profilere våre kaldblodshelter.  

Ved profilering av travsporten, mener Veikle Balder at det altfor ofte fokuseres på penger og spill. 

Veikle Balders styre ønsker at hesten kommer mer i fokus; det er jo den som er unik med vår sport. 

Lannem Silje og Lannem Stina var fenomenale representanter for kaldblodssporten; de hilste på 

publikum og lot seg villig klappe. Vi kunne med glede konstatere at det spesielt var mange barn 

som kom for å hilse på dem.  

 

 
 

Ved defileringen til Veikle Balder Cup finalen var Lannem Silje med føllet ved fot «verdens 

vakreste» mastere! Lannem Stina sprang ved sin mors side som det mest naturlige i hele verden. 

Lannem Siljes faste kusk Tor Wollebæk, hadde kommet helt til Leangen bare for å kjøre henne i 

defileringen, noe vi i Veikle Balder satte veldig stor pris på. Veikle Balder er også glade og stolte 

over at Ola Skrugstad ville støtte foreningens initiativ gjennom å stille opp med Lannem Silje og 

føllet. Tusen takk både til ham og til Tor Wollebæk som gjorde dette til en spesiell dag for alle 

kaldblodsentusiaster!  

 

Leder Fredrik Eng delte ut Veikle Balders skalljakke til vinneren av arrangementets ponnyløp på 

seremoniplass. Vi hadde også en godt besøkt stand på publikumsplass. Der deltok over 100 personer 

i den obligatoriske kaldblodsquizen.  

 

Vi har som vanlig hatt stand og sponset løp på propagandatrav. Veikle Balder hadde egne løp på 

Magnor og Kala Travparks årlige toto-kjøring. Vinnerne mottok seiersdekken på seremoniplass av 

representanter for Veikle Balders styre. Dette er også gode arenaer for kontakt mellom medlemmene 

og styret. Vi har blitt besøkt av en jevn strøm av kjente og ukjente som ville slå av en hesteprat.  

 

Det er utarbeidet og trykt en flott informasjonsfolder om foreningen. Denne brukes i 

profileringsarbeid og medlemsverving. 
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Bilder: Veikle Balders stand. Fredrik Eng forteller om Veikle Balder på sermoniplass. Emil Forsberg var vinner av Veikle Balder Quiz. 

 

Tradisjonen tro hadde vi også stand på Bjerke Klasseløpshelga. Leder Fredrik Eng delte også her ut 

Veikle Balders skalljakke til vinneren av ponnyløpet. På stand serverte vi kaffe og vafler, snakket 

med kaldblodsfolk fra fjern og nær og vervet medlemmer. Selvfølgelig måtte vi ha en kaldblodsquiz 

her også. Vinneren ble utropt på seremoniplass, der foreningen fikk anledning til å presentere 

foreningen for et stort antall publikum.  

 

Fra styrets side er det tydelig at interessen og effekten av vår tilstedeværelse er svært god ved slike 

arrangement, hvor man kommer tett på medlemmer og publikum. Der har vi fått mange hyggelige 

kommentarer til foreningens arbeid. Takk for alle hyggelige tilbakemeldinger og gode innspill! 

 

Det har vært et aktivt år i Veikle Balder. Styret har etter beste evne arbeidet målbevisst for 

kaldblodshestens beste. Styret mener det er all grunn til å se lyst på framtiden. Vi opplever å bli tatt 

på alvor av våre samarbeidspartnere og at vi får forståelse og gjennomslag for våre saker.  

Dette har vi oppnådd gjennom grundig dokumentasjon og saklig framføring av våre argumenter. 

Medlemstallet har aldri vært høyere; noe som gir oss større gjennomslagskraft i travpolitikken. 

 

 

Elverum 20.01.2018 

 

 

 

Fredrik Eng       Målfrid Vatne 

Leder        Nestleder 

 

 

 

Lasse Holmen       Egle Morstad 

Kasserer / medlemsansvarlig     Styremedlem 

 

 

 

Kjersti Løvseth      Vidar Arnesen 

Styremedlem       Sekretær 

 

 
 

 

 

 

 

 

Foto der det ikke er angitt er Målfrid Vatne 
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