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Sammendrag
Veikle Balder har i 2015 vært aktive i å være en positiv medspiller i norsk travsport, både
innen avl, oppdrett og sport. Et av de viktigste arbeidsområdene for sittende styre har vært; og
kommer til å bli kaldblodsportens fremtid. For å styrke vår posisjon har vi bl.a vært aktive ute
på arenaene med infromasjonstand, det har vært jobbet aktivt opp mot DNT i de fora som har
vært tilgjengelige, og det har vært jobbet med økning av medlemsmasen.

Styret
Sittende styre i 2015 har vært:
Leder: Jakob Sæthre
Nestleder: Målfrid Vatne
Kasserer: Tor Finstad
Medlem: Sverre Stang
Medlem: Tor Ørjan Åsrud Johansen

1.vara Cecilie Helen Andersson
2.vara Merete Viksås
3.vara Trond Erik Utgård

Medlemsverving
Ved inngangen av 2015 hadde Veikle Balder 510 medlemmer. Pr 01.januar 2016 er
medlemsmassen 660, og det har vært et javnt tilgis også etter nyttår. Dette skyldes i vesentlig
grad Veikle Balders Årskavalkade, som i 2015 ble sendt ut til alle som hadde hatt startende
kaldblods i løpet av året. Det har også vært stor interesse via Veikle Balders facebook-side.
Det ble våren 2015 tatt initiativ til en vervekampanje, dog uten at den ga nevneverdige
resultater.

Medlemsundersøkelse
Det ble våren 2015 fra leder tatt initiativ til en spørreundersøkelse blant medlemmene. Jakob
Sæthre, Sverre Stang, Vidar Arnesen og Mathias Skrugstad utarbeidet 27 spørsmål. Disse tok
for seg avl, oppdrett, sport, samt medlemmes syn på Veikle Balder. Selve undersøkelsen ble
gjort via veiklebalder.no, og til tross for ferietid kom det inn ca 125 svar. Disse vil bli brukt til
å stake ut veien videre, og gi solid ryggdekning i de saker styret fronter.

Rabattavtale
For å styrke avlen har Veikle Balder videreført rabattordningen for medlemmene hos de
hingstene som ble med. 2015 var det hele 27 hingster med i ordningen, og det har kommet
tilbakemeldinger på at enkelte medlemmer brukte ordningen som et vesentlig moment når
hingst ble valgt. Arbeidet er kommet i gang med 2016-katalogen.

Representasjon
Veikle Balder har i 2015 vært representert på Sleipners årsmøte ved Mathias Skrugstad. Han
var også til stede da Sleipner hadde en hel løpsdag med bare kaldblodsløp på Bergsåker
høsten 2015. Veikle Balder ved Jakob Sæthre har deltatt aktivt i møter med DNT og
samarbeidende organisasjoner gjennom hele året, og frontet vår sak på beste måte.
Veikle Balder har vært tilstede på flere store arrangement i 2015. Jakob Sæthre og Mathias
Skrugstad var tilstede med informasjonstand på Jarlsberg under Grand Prix-helgen, i Harstad
på deres første V75-kjøring, samt på enkelte lokalkjøringer.
Samlet styre pluss varamann Trond Utgård var tilstede på Bergen Travpark i forbindelse med
finalen i Veikle Balder cup, og de fleste fra styret var delaktige i vår stand på
Klasseløpshelgen på Bjerke. Her var også Vidar Arnesen delaktig som quiz-maker. Samme
helg var vi representert på Dyrsku`n i Seljord ved Tor Finstad.

Utvalg/rådgivere
Våren 2015 ble det opprettet flere utvalg.Det var en forutsetning at deltagerene i disse var
godt kjent som ressurespersoner, og at de ikke hadde noen bindinger til særinteresser. Som
rådgivere til eiere av avlshingster deltar Sverre Stang, vetrinær Sjur Ødegår og hingsteholder
Dagfinn Sæthre. I utvalget for potensielle hesteeiere deltar Magnus Helland, Roar Walsøe og
Henry Kristiansen; og som rådgivere for hoppeeiere deltar Jahn Schou, Nils Dagestad og
Målfrid Vatne.

Veikle Balder Cup
Det ble i 2015 avholdt 10 kvalifiseringsløp i Veikle Balder Cup. Finalen gikk på Bergen
Travpark 6. Juni, og fikk en verdig vinner i Teddy Gutten Støen, eid av Kristine Støen Kivle.
Han vant også senere Veikle Balders 5års jubileumsløp på Biri travbane.

Veikle Balders Landsfinale
Vårt årlige arrangement Landsfinalen gikk av stablen 6. og 7. November på Biri Travbane.
Det var påmeldt 18 hingster og 20 hopper, men med litt frafall ble det stillt 15 hingster og 18
hopper. Beste hoppe ble Lustra Ida (kval 1), og beste hingst ble Tintin (kval 1). Tintin ble
også kåret til «Beste 2åring». Ole Håvard Lerberg fikk fortjent TGNs mønstringspokal fore
fremragende mønstring av Tintin. Viser for øvrig til fyldig reportasje i Årskavalkaden.

Publikasjoner
Veikle Balder har i 2015 gitt ut 3 publikasjoner. Vårnummeret på 24 sider ble sendt ut kun til
medlemmene, mens Årskavalkaden på 52 sider ble sendt ut til alle som i løpet av 2015 hadde
startet med kaldblods traver. I tillegg ble det trykket opp katalog til Landsfinalen. At
Årskavalkaden ble sendt ut i såpass stort antall vises også i regnskapet på portoutgifter, men
med før nevnte medlemsøkning som resultat.

Sponsorer/annonsører
I de forskjellige publikasjoner har vi hatt annonser fra de fleste av våre samarbeidspartnere.
Vil her trekke frem Agria Forsikring, Trav og GaloppNytt, DNT, Travshoppen, Strand
Unikorn og Imporwin, samt Biri Travbane og Norsk Hestesenter.

Veikle Balders Hederspris
Veikle Balders hederspris 2015 ble tildelt Tormod Rundhaugen for stor og fortjenestefull
innsats for kaldblodshesten. Under tildelingen ble spesielt hans evner til å få en traver i riktig
balanse trukket fram, en balansekunstner av rang.

Samarbeide DNT
Det har i 2015 vært mye arbeide nedlagt opp mot DNT. Hovedsaken har vært en pott på ca
1.7 mill i ubrukte oppdretterpenger, hvordan denne skulle fordeles. Veikle Balder og
Travavl.no kom fram til et felles forslag om at disse pengene skulle disponeres til følltilskudd.
Dette ble forkastet av DNTs styre etter råd fra DNTs avlsjef. Disse midlene er båndlagt til
avlsfremmende tiltak, og det jobbes med å sørge for at kaldblodet får sin del. Denne saken har
gitt gode relasjoner til varmblodsforeningen Travavl.no, og de respektive ledere jobber
sammen i saker til felles interesse.
Veikle Balder ble høsten 2015 invitert til møte med sportsavdelingen. Hovedformål med
møtet var synkende løpsdeltagelse, og hva vi i fellesskap kunne utrette. Et av tiltakene Veikle
Balder foreslo var større bruk av tidsløp, noe som ble tatt til følge. Vi vil fremover jobbe for
bedre forutsetninger for eldre hopper som ikke er klare for avlskarriere. Vårt felles hovedmål
er å produsere flest mulig sunne og friske starthester, og gi disse de nødvendige forutsetninger
for å kunne lykkes i banen. Løpsutskriving er de umuliges kunst, men det jobbes med å ha et
løpstilbud til alle.

Samarbeidet med DNT har gjennom året vært svært godt, og vi vil berømme både måten vi bli
mottatt på og viljen til samarbeide. Dette gjelder både administrasjon, avl- og sports-avdeling.

Komiteer
Vi har i løpet av året hatt flere hardtarbeidende komiteer. Redaksjonskomiteen har
vært ansvarlig for våre publikasjoner, og har bestått av: Målfrid Vatne, Sverre Stang,
Vidar Arnesen, Fredrik Eng og Ole Sylte Heggset.
Utstillingskomiteen har bestått av Tor Finstad, Målfrid Vatne, Cecilie Helen
Andersson og Fredrik Eng.

Økonomi
Veikle Balder har en fortsatt stabil økonomi, som i 2015 viser et lite overskudd.
 Årsresultat 2012 overskudd kr 28.265, Årsresultat 2013 overskudd kr 72.235, Årsresultat 2014 underskudd kr 12.973
 Årsresultat 2015 overskudd kr 40.186,Der er i løpet av året innbetalt 168.200,- i medlemskontingent, en økning på 56.350,kr.
DNT har bidratt med kr 45.000,- i driftstiskudd og 70.000,- i utstillingsbidrag.
Vi har i løpet av året avsluttet samarbeidet med Landkreditt Bank, og har nå kun Toten
Sparebank som vår bankforbindelse. Bankinnskudd pr 31.12.15 er kr 234.856,-.
Egenkapitalen pr 31.12.15 er kr 268.256,-, en økning på 54.386,- fra 31.12.14.
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