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Generalforsamlingen 2016 ble avholdt på Linne hotell lørdag den 20. februar. 
24 medlemmer var til stede på generalforsamlingen. Lasse Holmen og Vidar Arnesen ble 
valgt inn som nye styremedlemmer. Referat fra generalforsamlingen ligger tilgjengelig på  
www.veiklebalder.no og i Vårnummeret 2016. Styret har bestått av: 
 
Leder  Jakob Sæthre 
Nestleder Målfrid Vatne 
Kasserer Lasse Holmen 
Sekretær Vidar Arnesen 
Styremedlem Cecilie H. Andersson 
Styremedlem  Sverre Stang 
 

 
Fra venstre: Cecilie Andersson, Vidar Arnesen, Lasse Holmen, Jakob Sæthre, Målfrid Vatne og Sverre Stang 

 
1. vara Espen Bakka 
2. vara Anita Henriksen 
3. vara Merete Viksås 

http://www.veiklebalder.no/


 
Veikle Balders hederspris ble tildelt den fremragende kaldblodskaren, Terje Borstad. 

 
 
På morgenen samme dag arrangerte Veikle Balder et seminar med innavl som tema. Innledere 
var Anders Järnerot og Hans-Erik Uhlin. Aktiviteten og engasjementet var stor blant de 30 
fremmøtte. 
 
Medlemsregister og økonomisystem. 
I løpet av året har det blitt utført et omfattende arbeid med å legge medlemsregisteret og 
økonomisystemet til Veikle Balder inn i Styre-Web. Vi har nå et tidsriktig og funksjonelt 
system til disposisjon. Økonomisystemet er knyttet til KID og OCR. På sikt vil Styre-Web 
sammen med innføring av KID og OCR føre til bedre oversikt og arbeidsbesparelse. Det 
ligger fortsatt en utfordring i å få enkelte medlemmer til å oppdatere sine adresser. Selv små 
unøyaktigheter fører til at postverket ikke leverer post. Resultatet er for eksempel at et antall 
av våre utgivelser kommer i retur. Dette fører til unødvendig irritasjon hos medlemmer og 
økte utgifter for foreningen. 
 
I høst ble det sendt ut purring på medlemskontingenten til registrerte medlemmer som ikke 
hadde betalt. Det førte til et skred av innbetalinger. Pr. 31. desember har Veikle Balder 630 
betalende medlemmer. 
 
Foreningens økonomi må sies å være god. Kassabeholdningen var pr. 31. desember 2016 på 
kr. 288.000,- inkl. overskudd etter loddsalg. Regnskapet blir ført etter kontantprinsippet. 
 
 
Foreningens lovverk. 
Styret bestemte umiddelbart etter generalforsamlingen 2016, at det var behov for å oppdatere 
foreningens lovverk. Dette arbeidet har vært omfattende. Forslaget til nye lover har vært sendt 
ut på høring til hele tillitsapparatet i foreningen og utvalgte i DNT. Det endelige forslaget 



fremmes som sak på generalforsamlingen. Forslaget bygger på at Veikle Balders tidligere 
vedtekter og vedtak fattet på ulike generalforsamlinger, bygges inn i Normallov for travlag. 
 
 
Veikle Balders Landsfinalelotteri. 
 

 
 
Tidligere i år så DNT seg nødt til å redusere tilskuddene til avlsfremmende tiltak med 50 %. 
Det betød mindre tilskudd til å arrangere Landsfinalen. Veikle Balder ønsket å møte den 
utfordringen offensivt og kreativt. Med enorm velvillighet fra eierne til Moe Odin, Tekno 
Odin og Åsajerven, kunne Veikle Balder sette i gang med utlodding av bookingavgift og 
levende føllavgifter til de tre hingstene. Bare det å få plass hos disse attraktive hingstene, er 
en fin gevinst! En stor takk rettes til Arvid Grønheim, Elfinn Edvarden, Ola Martin Aasen, 
Ove Husebø og Tor Martin Moe. 
Hensikten med utlodningen er å opprettholde, helst øke, premienivået i Veikle Balders 
Landsfinale.  
Pr. 31. desember har vi solgt ca 600 lodd. Det gir en nettoinntekt på loddsalg på kr. 105.000,-, 
da utgifter til trykking av lodd og annonser er betalt. 
 
Veikle Balder cup. 

                                        
Det har i år vært 10 kvalifiseringer i Veikle Balder cup. Kvalifiseringsløpene inneholdt fulle 
felt og gode spilleløp. Disse ledet frem mot finalen som ble avholdt på Biri den 2.juli. Det var 
Ingbest, tilhørende Ragnar Løvseth som sammen med kusken Tom Erik Solberg vant løpet på 



imponerende vis. Veikle Balder hadde stand under løpsdagen og Jakob Sæthre fikk presentere 
foreningen i et intervju på Rikstoto-direkte. 

 
 
 

 

 
 
Veikle Balders Landsfinale ble arrangert den første helgen i november. Styret vil berømme 
utstillingskomiteen for nok en vellykket landsfinale. Planlegging og gjennomføring av 
landsfinalen er et omfattende arbeid som krever mye tid og stå-på-vilje hos de involverte. Det 
er åpenbart at dette arrangementet er svært viktig for Veikle Balders positive omdømme. 
Utstillingen ble bredt belyst i Trav og Galopp-nytts Årsrevy og i Veikle Balders 
Årskavalkade. 

 



 
Utstillingskomiteen har bestått av Målfrid Vatne, Fredrik Eng, Tor Finstad og Tor Ørjan 
Johansen. 

 
 
Redaksjonskomiteen har gitt ut to utgivelser, Vårnummeret og Årskavalkaden. Fra 
redaksjonskomiteens side har det blitt anslått at det ble brukt anslagsvis 150 arbeidstimer for å 
produsere Årskavalkaden. Tilbakemeldingene på bladene er veldig hyggelige, både fra 
medlemmer, samarbeidende organisasjoner og sentralt i DNT. Det er en viktig faktor i 
motivasjonen for medlemmene i redaksjonskomiteen.  
 

                                
 
Redaksjonskomiteen har bestått av Målfrid Vatne, Fredrik Eng, Sverre Stang og Vidar 
Arnesen. 
 
 
Veikle Balder har deltatt på dialogmøter mellom DNT og de samarbeidende 
organisasjonene. Kommunikasjonen mellom DNT’s 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. Veikle Balder har også et 
konstruktivt samarbeid med de andre samarbeidende organisasjonene. 
 
  



Styret har nedsatt en egen sportskomité.  
Den ledes av Målfrid Vatne. De øvrige medlemmene i komiteen er Jan Martin Bjerring, Ola 
Martin Aasen, Anne Grete Rasmussen og Fredrik Eng. Komiteen har hatt to fysiske møter. 
Ola Martin Aasen har deltatt på dialogmøte i DNT sammen med leder Jakob Sæthre. 
Sportskomiteen skal utrede ulike muligheter til- og komme med innspill til styret i forhold til: 

1) Øke startprosenten for kaldblods, spesielt unge og spesielt hopper. 
2) Øke inntjeningen til kaldblodshesten  mer penger til eier og oppdretter. Hvordan 

man kan øke kaldblodets andel av premiematrisen. 
3) Løpsutskrivning inkludert motvirkning av kollisjon av storløp i Norge og innen 

Norden. 
4) Aktuelle saker som kommer opp. 

Veikle Balder har uttalt seg om Premiesjansen. Det er styrets holdning at det er viktig at 
Premiesjansen kommer i gang, også for kaldblodshester.  

Veikle Balder har også kommet med innspill til DNT’s avlskomité for kaldblods. Disse 
innspillene har dreid seg om behovet for å bedre beregningsgrunnlaget for BLUP-indeks, et 
verktøy som brukes i avlsarbeidet. Veikle Balder har gitt innspill i forhold til utfordringer 
knyttet til transport av fersk hingstesperma, etter at posten har redusert sitt tjenestetilbud. 
Videre har Veikle Balder fremmet behovet for en bransjestandard knyttet til avlsvirksomhet 
på hest. 
 
Debatten om finnehesten. 
Spørsmålet om å blande inn finsk kaldblodstraver i vår hjemlige kaldblodshest har dukket opp 
fra tid til annen de siste 40 årene. Få, om ingen, tema har skapt så sterke føleleser som nettopp 
dette. Veikle Balder har ønsket å ha stor takhøyde i denne debatten. Blant annet har forfattere 
med ulike syn på saken fått spalteplass i våre publikasjoner. I enkelte miljøer har det ført til en 
oppfatning av at Veikle Balder er en forkjemper for innblanding av finnehest i den  
norsk – svenske kaldblodshesten. I Veikle Balders sittende styre er det i dag en klar overvekt 
av motstandere av innblanding av finnehest.   
 
Hjemmesiden, www.veiklebalder.no, har gjennomgått en opprydding. De ulike fanene har 
blitt satt opp slik at det skal være lett å finne fram til den informasjonen man ser etter. Nytt av 
året er at styremøteprotokollene legges ut på hjemmesiden. For øvrig er det styrets ambisjon 
at hjemmesiden skal oppdateres fortløpende med aktuelle nyheter om Veikle Balders 
organisasjonsliv. Det har som alltid vært stor aktivitet på Veikle Balders Facebook-side, hvor 
det legges ut mer generell informasjon om kaldblodssporten. 
 

  

http://www.veiklebalder.no/


Veikle Balder på ulike arrangement. 
 

 
Vi har som vanlig hatt stand og sponset løp på ulike arrangement. 19. juni deltok Veikle 
Balder med stand og utdeling av premier i Veikle Balders løp for tre-årige kaldblodshester på 
Hadeland Landbane. Løpet fikk en god vinner i Hvatt Birk med kusk Per Hvattum. Under 
JGP-dagene på Jarlsberg var Veikle Balder til stede med stand og utdeling av dekken i Veikle 
Balders løp. Dette ble vunnet av Wikvinni tilhørende Martin Wik og godt hjulpet av kusk Ole 
Johan Østre. På Kala landbanes årlige toto-kjøring 09.08 vant Lille Troll tilhørende Mette og 
Terje Mellemsether og kusk Ole Christian Kjenner Veikle Balder løp. Vinneren mottok 
seiersdekken på seremoniplass. Klasseløpshelga fikk vi på tradisjonelt vis presentert 
foreningen samt delt ut premie til quiz-vinneren på seremoniplass. Landsfinalelotteriet ble 
lansert under klasseløpshelga med strålende salg. På stand har vi servert kaffe og vafler, solgt 
profilklær, vervet medlemmer og arrangert quiz med spørsmål fra sporten. Quizene var 
populære, spesielt siden alle fikk meget god veiledning fra Veikle Balders representanter… Ja 
så god, at alle svarte alt rett der svaret var gitt! Det har gjennomgående vært god stemning. Vi 
har blitt besøkt av en jevn strøm av kjente og ukjente som ville slå av en hesteprat. Det har 
vært mange gode tilbakemeldinger på foreningens arbeid. Fra vår side er det tydelig at 
interessen og effekten av vår tilstedeværelse er svært god ved slike lokale arrangement hvor 
man kommer tett på publikum. 
 
På tampen av året ble vi overraskende og svært gledelig oppringt av Biri og 
Snertingdaltravlag, som ønsket å støtte oss med kr. 10 000,- samt at de ønsket og kjøpe lodd 
for kr. 2000,-Dette var en påskjønnelse vi satte umåtelig stor pris på. Det at andre ser den 
viktige jobben vi gjør for kaldblodshesten gir håp både for foreningen og vår hesterase! 
 

Jakob Sæthre og Lasse Holmen mottar  
gaven fra Biri og  
Snertingdal Travlag 
(Faksimilie fra Trav og Galopp-nytt.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Årsrapport 2016 
Eiendeler 

Konto Inngående  balanse Bevegelse Utgående  balanse 

1460 Varelager 7 000,00 39 000,00 46 000,00 

1510  Kundefordringer 26 400,00 36 700,00 63 100,00 

1550 Fordring Oppgjør  StyreWeb 0,00 700,00 700,00 

1900 Kasse 0,00 0,00 0,00 

1920 Toten Sparebank 234 856,00 -52 122,89 182 733,11 

1923 Lotterikonto 0,00 104 982,53 104 982,53 

1924 Kredittkort 0,00 -2 649,75 -2 649,75 

Sum Eiendeler: 268 256,00 126 609,89 394 865,89 

Gjeld 

Konto Inngående  balanse Bevegelse Utgående  balanse 

2400  Leverandørgjeld -41 044,00 41 044,00 0,00 

Sum Gjeld: -41 044,00 41 044,00 0,00 

Egenkapital 

Konto Inngående  balanse Bevegelse Utgående  balanse 

2050  Annen egenkapital 227 212,00 0,00 227 212,00 

Overskudd 0,00 167 653,89 167 653,89 

Sum Egenkapital: 227 212,00 167 653,89 394 865,89 

Inntekter 

Konto Bevegelse Budsjett 2016 Budsjett 2017 

3000 Annonseinntekter 111 000,00   
3011 Inntekt av  loddsalg 119 915,49   
3100  Salg Profilklær 2 746,00   
3200  Kontingent medlemmer 203 644,82   
3410 Tilskudd Norsk Tipping  AS 5 575,93   
3850  Arrangement inntekter 49 000,00   
3960 Andre inntekter 67 552,13   

Sum Inntekter: 559 434,37 0,00 0,00 
 

Kostnader 

Konto Bevegelse Budsjett 2016 Budsjett 2017 

4010  Beholdningsendring -39 000,00   
4100 Rosetter 3 624,00   
4301 Profilklær 45 694,00   
4302 Dekken 10 053,00   
6010 Gaver 6 580,38   
6050 Seminar 2 558,55   
6060  Arrangement 116 908,82   
6800  Kontorrekvisita 3 172,80   
6810  IT kostnader 14 970,00   
6820  Trykksaker 32 173,50   
6940 Porto 42 081,80   
7100 Bilgodtgjørelse 29 953,20   
7170 Utlegg etter  regning 39 088,80   
7330 Annonser 9 856,00   
7610  Styre  og årsmøtekostnader 71 899,68   
7770 Bank- og  kortgebyr 881,95   
7790  Andre kostnader 895,00   
8140 Overføring til  lotterikonto 389,00   

Sum Kostnader: 391 780,48 0,00 0,00 

 
  Faktisk Budsjett Budsjett  neste år 

Årsresultat  167 653,89 0,00 0,00 

https://veiklebalder.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=289&amp;JournalProjectPk=0&amp;JournalPeriodPk=14824673
https://veiklebalder.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=281&amp;JournalProjectPk=0&amp;JournalPeriodPk=14824673
https://veiklebalder.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=789&amp;JournalProjectPk=0&amp;JournalPeriodPk=14824673
https://veiklebalder.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=520&amp;JournalProjectPk=0&amp;JournalPeriodPk=14824673
https://veiklebalder.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=1&amp;JournalProjectPk=0&amp;JournalPeriodPk=14824673
https://veiklebalder.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=24&amp;JournalProjectPk=0&amp;JournalPeriodPk=14824673
https://veiklebalder.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=267&amp;JournalProjectPk=0&amp;JournalPeriodPk=14824673
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https://veiklebalder.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=-1&amp;JournalProjectPk=0&amp;JournalPeriodPk=14824673
https://veiklebalder.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=68&amp;JournalProjectPk=0&amp;JournalPeriodPk=14824673
https://veiklebalder.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=719&amp;JournalProjectPk=0&amp;JournalPeriodPk=14824673
https://veiklebalder.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=600&amp;JournalProjectPk=0&amp;JournalPeriodPk=14824673
https://veiklebalder.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=3&amp;JournalProjectPk=0&amp;JournalPeriodPk=14824673
https://veiklebalder.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=742&amp;JournalProjectPk=0&amp;JournalPeriodPk=14824673
https://veiklebalder.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=36&amp;JournalProjectPk=0&amp;JournalPeriodPk=14824673
https://veiklebalder.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=37&amp;JournalProjectPk=0&amp;JournalPeriodPk=14824673
https://veiklebalder.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=397&amp;JournalProjectPk=0&amp;JournalPeriodPk=14824673
https://veiklebalder.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=836&amp;JournalProjectPk=0&amp;JournalPeriodPk=14824673
https://veiklebalder.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=905&amp;JournalProjectPk=0&amp;JournalPeriodPk=14824673
https://veiklebalder.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=906&amp;JournalProjectPk=0&amp;JournalPeriodPk=14824673
https://veiklebalder.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=14&amp;JournalProjectPk=0&amp;JournalPeriodPk=14824673
https://veiklebalder.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=15&amp;JournalProjectPk=0&amp;JournalPeriodPk=14824673
https://veiklebalder.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=17&amp;JournalProjectPk=0&amp;JournalPeriodPk=14824673
https://veiklebalder.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=39&amp;JournalProjectPk=0&amp;JournalPeriodPk=14824673
https://veiklebalder.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=445&amp;JournalProjectPk=0&amp;JournalPeriodPk=14824673
https://veiklebalder.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=51&amp;JournalProjectPk=0&amp;JournalPeriodPk=14824673
https://veiklebalder.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=53&amp;JournalProjectPk=0&amp;JournalPeriodPk=14824673
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Valgkomiteens forslag til generalforsamlingen i Veikle Balder 2017. 
  
 
 
Jakob Sæthre trekker seg fra sitt styreverv ett år før valgperioden går ut. 
Sverre Stang og Cecilie Helen Anderson ønsker ikke gjenvalg. 
Vidar Arnesen og Lasse Holmen er ikke på valg. 
 
  
Leder for 1 år:                      Fredrik Eng 
3 styremedlemmer for 2 år:   Målfrid Vatne (gjenvalg) 

Kjersti Løvseth 
Egle Morstad (ungdomsrep.) 

  
Varamedlemmer for 1 år:      1. Espen Bakka (gjenvalg) 
                                          2. Anita Henriksen (gjenvalg) 
                                           3. Merete Viksås (gjenvalg) 
  
Nestleder for 1 år: (velges av de valgte styremedlemmer) 
Forslag:                                Målfrid Vatne (gjenvalg) 
  
Revisorer for 1 år:                Leif B. Hauge 

Jorun Åse Eide Raknes 
Varamedlem 1 år:                 Roar Hop 
  
Valgkomite, 1 medlem for 3 år:  Geir Gudmestad 
Varamedlem 1 år:                        Rolf J Furuhaug (gjenvalg) 
  
Redaksjonskomitè for 1 år:    Vidar Arnesen (gjenvalg) 
                                           Målfrid Vatne (gjenvalg) 
                                           Komiteen konstituerer seg selv. 
 
 
Valgkomiteen har bestått av: Bjørn Kåre Herbjørnrød, Tone Merete Pettersen og Trond Erik 
Utgård. 
 
  
 
 
 


