
Protokoll fra  

 

Generalforsamling i Veikle Balder 
 

Lørdag 8. mars 2014 

i Hestesportens Hus, Bjerke Travbane 

 

 

Leder Hans Emil Hansen ønsket velkommen til 27 tilstedeværende. I tillegg til styre og 

medlemmer i Veikle Balder var Sleipner representert ved leder Marita Arvidsson og DNT ved 

assisterende sportssjef Jan Inge Ringen. 

 

Møtet startet med et minutt stillhet for Grunde Hamre som gikk bort nylig. 

 

Hans Emil Hansen overlot ordet til ordstyrer Sverre Stang. 

 

 

1. Godkjenning av møteinnkalling. 

 

Vedtak:  

Møteinnkallingen godkjent uten merknader. 

 

 

2. Valg av sekretær og 2 personer til å skrive under møteprotokollen. 

 

Sverre Stang foreslo Vidar Arnesen som sekretær samt Tore Hansen og Jørn Gunnar Nilsen til 

å skrive under protokollen. 

 

Vedtak: 

Vidar Arnesen valgt til sekretær samt Tore Hansen og Jørn Gunnar Nilsen valgt til å skrive 

under protokollen. 

 

 

3. Godkjenning av årsmelding. 

 

Hans Emil Hansen leste årsmeldingen. Tor Finstad utdypet i forhold til økning av antall 

medlemmer. Han viste til stor aktivitet på Facebook og ønsket at enda flere melder seg inn 

som aktive medlemmer. Jakob D. Sæthre fremmet forslag om å ha lokale medlemsververe i 

DNT sine lag og på lokalkjøringer. Bjørn Kåre Herbjørnrød fremmet forslag om å legge 

vervemateriell og giro ved utsendinger fra Veikle Balder, slik at medlemmene kan gi dette til 

potensielle medlemmer. 

 

Vedtak: 

Årsmeldingen godkjent. 

 

 

4. Godkjenning av årsregnskap. 

 

Tor Finstad gikk gjennom årsregnskapet for 2013. Han bemerket at medlemskontingent for 

2014, som var innkommet desember 2013, ikke er tatt ført som inntekt 2013. Innbetalingene 



er derimot tatt i kapitalbeholdningen. Årsresultatet beløper seg til et overskudd på kr. 72.235,- 

Veikle Balder har en egenkapital på kr. 137.099,- Tor Finstad kommenterte også at DNT sitt 

tilskudd på kr. 60.000,- er mottatt to ganger, til to ulike kontoer. Dette ble oppdaget ved 

regnskapsgjennomgang i Veikle Balder. Kr. 60.000,- er betalt tilbake til DNT. 

 

Tore Hansen bemerket det betenkelige i at DNT ikke har bedre rutiner enn at de utbetaler kr. 

60.000,- to ganger. 

 

Knut Erik Leksnes bemerket på vegne av revisorene at Tor Finstad fortjente ros for god og 

ryddig regnskapsføring. 

 

Tor Martin Moe uttrykte at -styret bør berømmes for å jobbe billig, uten å bruke penger! 

 

Vedtak: 

Årsregnskapet for 2013 godkjent. 

 

 

5. Valg: 

 

 Styret: 

 

Målfrid Vatne    Ikke på valg. 

Jonas Vevle    Ikke på valg. 

Tor Finstad,    På valg, stiller til gjenvalg. 

Hans Emil Hansen   På valg, stiller ikke til gjenvalg. 

Ole Ødegaard    På valg, stiller ikke til gjenvalg. 

 

Foreslått: 

Tor Finstad, Jakob D. Sæthre og Ole Ørjan Åserud Johansen. 

 

Valgt til nye styremedlemmer ved akklamasjon: 

Tor Finstad, Jakob D. Sæthre og Ole Ørjan Åserud Johansen. 

 

 Styrets leder og nestleder: 

 

Foreslått som leder Tor Finstad og som nestleder Målfrid Vatne. 

 

Valgt ved akklamasjon til leder Tor Finstad og til nestleder Målfrid Vatne. 

 

 Vara til styret: 

 

Foreslått: 

1. Rolf Inge Furuhaug  Sittende 1. vara, stiller til gjenvalg. 

2. Merete Viksås   Sittende 3. vara, stiller til gjenvalg.  

3. Trond Erik Utgård   Ny. 

 

Valgt ved akklamasjon: 

1. Rolf Inge Furuhaug, 2. Merete Viksås og 3. Trond Erik Utgård. 

 

 



Styret i Veikle Balder for 2014-15 blir dermed: 

 

Tor Finstad, leder. 

Målfrid Vatne, nestleder. 

Jonas Vevle. 

Jakob D. Sæthre. 

Ole Ørjan Åserud Johansen. 

 

1. vara Rolf Inge Furuhaug. 

2. vara Merete Viksås . 

3. vara Trond Erik Utgård. 

 

 

 Valgkomite: 

 

Foreslått: 

1 år Ole Sylte Heggset  Sittende, leder. 

2 år Livard Arnstein Eklo  Sittende. 

3 år Tone Merethe Pettersen Ny. 

 

Valgt ved akklamasjon:  

For 1 år og leder, Ole Sylte Heggset, 2 år, Livard Arnstein Eklo og 3 år Tone Merethe 

Pettersen 

 

 Vara til valgkomiteen: 

 

Foreslått: 

Bjørn Kåre Herbjørnrød  Ny. 

 

Valgt ved akklamasjon: 

Bjørn Kåre Herbjørnrød. 

 

 Revisorer:  

 

Foreslått: 

Olav L. Hauge   Sittende, tar gjenvalg. 

Knut Erik Leksnes   Sittende, tar gjenvalg. 

 

Valgt ved akklamasjon: 

Olav L Hauge og Knut Erik Leknes. 

 

 Vara som revisor: 

 

Foreslått: 

Jorunn Åse Eide Raknes. 

 

Valgt ved akklamasjon: 

Jorunn Åse Eide Raknes. 

 

 



 Ordstyrer for 2015: 

 

Foreslått: 

Sverre Stang. 

 

Valgt ved akklamasjon: 

Sverre Stang. 

 

 Vara for ordstyrer 2015: 

 

Foreslått: 

Tore Hansen. 

 

Valgt ved akklamasjon: 

Tore Hansen. 

 

 Godtgjørelse for 2015. 

 

Knut Erik Leknes foreslo kr. 10.000,- til styrets leder og kr. 2.000,- til de øvrige 

styremedlemmer. Forslaget ble støttet av Tore Hansen. 

 

Vedtak: 

Styrets leder godtgjøres 2015 med kr. 10.000,- og de øvrige styremedlemmer med kr. 2.000,- 

 

 

Etter valgene oppfordret Jakob D. Sæthre valgkomiteen til å starte sitt arbeid tidligere neste 

år. Han hadde blitt forespurt om han ville stille til valg, mens han underviste, formiddagen 

torsdag den 6. mars. Det er for tett innpå generalforsamlingen. 

 

 

6. Fastsettelse av neste års medlemskontingent i foreningen. 

 

Knut Erik Leknes foreslo kr. 350,- som inneværende år. 

 

Vedtak: 

Medlemskontingent for 2015 blir kr. 350,- 

 

 

7. Behandling av innkomne saker fra styret og medlemmer. 

 

 Redaksjonskomitè: 

 

Styret fremmet forslag om opprettelse av en redaksjonskomitè som skal stå for arbeidet med å 

lage årskavalkade. Fredrik Eng, Ole Sylte Heggset, Målfrid Vatne og Vidar Arnesen ble 

foreslått som medlemmer av redaksjonskomiteen.  

 

Vedtak: 

Det opprettes en redaksjonskomitè. Til komiteen velges Fredrik Eng, Ole Sylte Heggset, 

Målfrid Vatne og Vidar Arnesen 

 



 Handlingsplan i Veikle Balder 2014. 

 

Hans Emil Hansen gjennomgikk styrets forslag til handlingsplan. Hovedpunktene i forslaget 

var Veikle Balders Landsfinale, avl, medlemsverving, informasjon/PR og travpolitikk. 

 

Vedtak: 

Styrets forslag til handlingsplan vedtatt. 

 

 

 Avl / oppdrett (oppdretterpenger til kaldblods). 

 

Hans Emil Hansen innledet med å liste opp en del av oppdretternes utfordringer før han gav 

ordet til Marita Arvidsson.  

 

Marita Arvidsson er leder av den svenske kaldblodsforeningen Sleipner. Hun redegjorde for 

utviklingen omkring oppdretterpremiene i Sverige. Svenskene har vært opptatt av likeverdige 

forhold mellom varm- og kaldblodshester. Kaldblodshesten utgjør 12 prosent av den samlede 

travhestpopulasjonen i Sverige. Derfor er 12 prosent av premiene avsatt til kaldblodsløp. Fra 

2017 er oppdretterpremiene fastsatt til 20 prosent av løpspremiene for 3 – 5åringer, 10 prosent 

for 6 – 10 åringer. Etter fylte 11 år er det kun i V75-løp at det gis 10 prosent ppdretterpremier. 

Premiene i løpene kan komme til å variere i forhold til omsetningen men oppdretterpremier 

skal uansett utgjøre den fastsatte prosentsatsen. Oppdretterne skal beskyttes og tas vare på. 

 

Hans Emil Hansen introduserte deretter Tor Martin Moe, som er Veikle Balders representant i 

DNTs hurtigarbeidende utvalg. Utvalget skal gi DNTs Generalforsamling april 2014 råd om 

hvordan sport og avl kan stimuleres best mulig.  

 

Tor Martin Moe redegjorde for utviklingen av oppdretterpremiene i Norge. I 1942 ble det 

innført oppdretterpremier i løpene på Bjerke. Det siste vedtaket i DNTs styre sier at det skal 

deles ut 15 prosent oppdretterpremier for 2 – 5 åringer. 6 -9 åringer skal ha 10 prosent av 

løpspremien i oppdretterpremie. Over 10 år deles det ikke ut oppdretterpremier. Banene 

betaler inn 12 prosent flat sats i oppretterpremier til Norsk Rikstoto. Det er utbetalt mindre til 

oppdretterne enn det som er betalt inn. Det utbetales mer i oppdretterpremier til 

varmblodshester enn til kaldblodshester. 

 

Assisterende sportssjef i DNT, Jan Inge Ringen, uttrykte frustrasjon over at det ble lagt fram 

feilaktige opplysninger og tallmateriale. 

 

Tor Martin Moe repliserte med at han refererte tall og opplysninger han hadde fått av DNT. 

 

Jan Inge Ringen fastslo at man ikke kan gjøre mye med rammene, premiebudsjettet. 

Fordelingen innenfor rammene kan diskuteres. Det er en utfordring å beregne budsjettet til 

oppdretterpremier. Beregningsmodellen har sine svakheter. 

 

Merethe Viksås undret om ikke DNT frykter masseeksport av kaldblodshester til Sverige, der 

vilkårene er bedre? 

 

Ole Ødegaard at det er nødvendig å rydde i feil som er begått tidligere. Varmblodspakka har 

slått feil ut, kaldblodseiere og oppdrettere må betale regninga.. Han og Tor Martin Moe 

arbeider for likeverdig fordeling mellom rasene. 



Hans Emil Hansen sa at denne skjevfordelingen må opphøre. Videre må vi få folk tilbake på 

travbanene, begge raser må representeres på travstevnene. 

 

Ole Ødegaard uttrykte at den svenske modellen er fristende. Den har gjort at kaldblodshesten 

har fått bedre vilkår i Sverige. 

 

Bjørn Kåre Herbjørnrød gav uttrykk for at skylden for tynne felt i løpene skyldes dårlig 

løpsutskriving. 

 

Tor Martin Moe svarte at han syntes at løpsutskrivingen har blitt bedre i det siste.  

 

Jahn Schou mente at en burde holde fast på uttrykket ”inntil en viss prosentsats” i 

oppdretterpremier. Det vil gjøre at en kan oppnå maksimal utbetaling. 

 

Jan Inge Ringen svarte at i så fall vil man gå tilbake til en utbetaling av oppdretterpremier i 

året. 

 

Tor Finstad konstaterte at tallene for av og oppdrett går nedover. Avl og oppdrett må 

stimuleres. Kanskje bør budsjettrutinene endres? 

 

Vidar Arnesen mente at den svenske modellen synes å være rettferdig og forutsigbar. 

 

Sverre Stang støttet også den svenske modellen. 

 

Ole Ødegard påpekte paradokset i at bedekningstallene går ned og det mangler løpshester. 

Allikevel er det ikke marked for å selge unghester, det er slik sett overproduksjon av 

unghester i dagens situasjon. 

 

Knut Erik Leknes sa at det først og fremst trengs flere hesteeiere, de nødvendige 

innsparingene må tas i administrasjon og markedsføring. 

 

Jan Inge Ringen svarte at det ikke er bare å spare, kompetanse forsvinner. I stedet bør vi sette 

fokus på å øker inntektene. 

 

Jakob D. Sæthre påpekte at det ligger et betydelig inntektspotensial i å få travsporten og 

spillet tilbake på riksdekkende TV. I dag er travsporten for dem med Rikstoto Direkte på 

fjernsyn og PC. 

 

 

Tor Martin Moe tok opp utfordringer knyttet til DNTs 5 årsløp. En hest med lavt grunnlag på 

strek vil få uforholdsmessige utfordringer hvis den plutselig får økt sitt grunnlag med kr. 

500.000,- Tor Martin Moe foreslo at det lages en serie med finale. Han ønsket forsamlingens 

reaksjoner på forslaget. 

 

Monica Bjørli Låhne, Bjørn Kåre Herbjørnrød og Georg W. Sverdrup støttet Tor Martin Moe 

sitt forslag om at DNTs 5 årsløp gjøres om til en serie. Georg W. Sverdrup tok også opp 

utfordringer knyttet til langt løp og flere tillegg på 800 metersbanen i Drammen. 

 

 



Generalforsamlingen ble avsluttet med at Hans Emil Hansen delte ut Veikle Balders 

Hederspris til Jahn Schou og Jon A. Høgstad for stor og fortjenestefull innsats for 

kaldblodshesten. Jahn Schou var til stede og mottok prisen. Jon A. Høgstad var forhindret fra 

å være tilstede. 

 

Hans Emil Hansen takket for oppmøtet og alle gode innspill.  

 

Tor Finstad takket for tilliten som var vist ham som nyvalgt leder av foreningen. Ole 

Ødegaard ble takket med blomster for sin innsats i styret. Hans Emil ble takket med blomster 

og ei flaske vin for innsatsen som leder. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  _______________________________ 

Tore Hansen      Jørn Gunnar Nilsen 

 

 

Vidar Arnesen (S.) 

Sekretær 


