Årsmelding 2013
VEIKLE BALDER

FOTO: Nina Holte

Generalforsamling Veikle Balder

Lørdag 8.mars 2014 kl. 18.00. Sted: Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Oslo.
SAKSLISTE:
•

Godkjenning av møteinnkalling

•

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

•

Godkjenning av årsmelding.

•

Godkjenning av årsregnskap.

•

Valg (Valgkomiteens innstilling legges fram for generalforsamlingen)

•

Valg av 3 styremedlemmer for to år. (På valg er Tor Finstad, Hans Emil Hansen
og Ole Christian Ødegaard)

•

Valg av foreningens leder for et år. Valg av foreningens nestleder for et år

•

Valg av 3 varamedlemmer til styre i nummerrekkefølge

•

Valg av nytt medlem for 3 år i valgkomiteen, samt varamedlem

•

Valg av to revisorer, samt en vararepresentant.

•

Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer og kasserer/ sekretær

•

Fastsettelse av neste års medlemskontingent i foreningen

•

Behandling av innkomne saker fra styre og medlemmer.

Saker som ønskes fremmet må være styret i hende 14 dager før generalforsamling.

INNLEDENDE
Foreningen Veikle Balder er fortsatt i god utvikling. Styret for Veikle Balder har i 2013
videreført strategien om å være en bidragsyter til travsporten. Denne strategien er nå forankret
i hele organisasjonen, og er nedfelt i handlingsplanen 2013. Det avholdes jevnlige møter,
med DNT, hvor foreningen fremmer sine saker. Foreningen har her møtt velvilje og en god
dialog.
Prosjekt Banedrift er en av DNT s store saker. Her handler det om å samle hele «Trav Norge»
slik at sporten rasjonaliseres og effektiviseres. Dette er en høyest prioritert oppgave for DNT.
Og det er en oppgave som Landbruks- og Matdepartementet har pålagt sporten. I en
organisasjon som DNT vil dette nødvendigvis ta tid å få på plass. Alle innen trav og
galoppsporten må innstille seg på forandring i årene som kommer. Derfor må det
nødvendigvis komme avgjørelser som kan være tunge og svelge for noen, men samtidig helt
nødvendig for at sporten videre skal sikres for framtiden.
Medlemsverving har stått sentralt, og antallet medlemmer teller i skrivende stund 350.
Foreningen har foruten hjemmesiden www.veiklebalder.no en egen facebook side hvor det nå
er over 1340 medlemmer. Både hjemmesiden og facebook siden oppdateres jevnlig med
aktivitetene som pågår i foreningen, og annet kaldblodsrelatert stoff. På Facebook siden
foregår det også jevnlig fotokonkurranser med motiv av kaldblodshesten etter ulike tema.
I handlings planen til Veikle Balder som ble vedtatt på generalforsamlingen på Bjerke, ble det
besluttet å arbeide for en rabattavtale på føllavgift for Veikle Balders medlemmer. Dette har
foreningen arbeidet med, og det er nå hele 20 hingster påmeldt for 2014. Ordningen er tiltenkt
å stimulere til økt oppdrett, og for å snu trenden med stadig færre bedekte hopper. I denne
sammenheng jobber foreningen for at oppdretterpenger utbetalt fra DNT, likestilles for begge
raser. Travsporten trenger norsk oppdrett.

For tredje året på rad ble Landsfinalen for 2-årige kaldblodshester avviklet på Biri. Hele 33
var påmeldt, og hvor Åsafaksa og Storm Elken vant hver sin klasse. Styret vil rette en stor
takk til de ansvarlige i komiteen og all støtten som foreningen fikk. Uten positive
samarbeidspartnere hadde dette arrangement vært umulig å gjennomføre.

Det er også hyggelig at DNT i samarbeid med Veikle Balder lanserte en nyskapning i 2013,
Veikle Balder Cup: En kaldblodsserie med 10 forsøk og avsluttet med finale på Leangen
søndag 16. juni, med 100.000 til vinneren Lex Lodney
Veikle Balder har også samarbeid med DNT vedrørende medlemsregisteret. I august ble hele
medlemsmassen til Veikle Balder lagt inn i systemet. Dette er enda et steg i riktig retning for
en bedre organisasjon.
Veikle Balder; DNT og Sleipner er i oppstarten på et prosjekt: «Markedsføring av
kaldblodshest» Det er tenkt utgivelse av en brosjyre i 2014 som viser allsidigheten til
kaldblodshesten.
Det blir viktig å fortsette med å holde fram strategien om samarbeide for kaldblodshestens
beste. Foreningen har i 2013 jobbet fram saker med stor entusiasme. Det må legges til rette
for kaldblodsoppdrett, slik at rammebetingelsene blir like for både kaldblods- og
varmblodsoppdrettet. Sporten må organiseres slik at rammebetingelsene for kaldblodshesten
blir ivaretatt.

STYRET I VEIKLE BALDER 2013

Hans Emil Hansen (leder)
Målfrid Vatne (nestleder)
Tor Finstad (kasserer)
Ole Cristian Ødegård
Jonas Vevle
Utstillingskomitè 2013:
Fredrik Eng
Målfrid Vatne
Tor Finstad
Jonas Vevle
Web komitè: Anette Isaksen og Målfrid Vatne.
Medlems komitè: Anita Henriksen og Ellen Antonsen.

Styret har avholdt 6 styremøter med til sammen 44 saker i 2013. Noen av sakene som har vært
styrebehandlet er: Rammebetingelser for kaldblodshesten. Evaluering av Landsfinalen på Biri.
Veikle Balders Årskavalkade. Rabattavtale for medlemmer på avlshingster. Medlemsmassen.
Handlingsplanen. Veikle Balders hederspris. Oppløpsgalopp for kaldblodshesten. DNT s
unghestserie. Oppdretterpenger til kaldblodshesten.
I tillegg til styremøtene har det vært avholdt flere møter både ved fysiske treff og via telefon.
Det er også i begrenset grad skrevet godtgjørelse for reiser og utlegg fra styret.

VEIKLE BALDERS LANDSFINALE 2013
Veikle Balders Landsfinale for 2 års kaldblodshester ble arrangert på Biri Travbane 8.-9.
november. Utstillingen fikk også i år stor oppslutning av både hester og publikum. Dette er
Veikle Balders største arrangement, og med positiv omtale så vel i media som blant hestefolk
generelt, er dette i ferd med å bli en årviss tradisjon.

I løpet av 2013 var det 48 kaldblods unghester fra hele landet som gjennom offisielle
regionale utstillinger, hadde kvalifisert seg til Landsfinalen. Kvalifikasjonskravene for 2 års
hopper var: Tildelt sløyfe + stilt i kvalitet i 2013 ved offisiell unghestutstilling, og for 2 års
hingster: Tildelt sløyfe i 2013 ved offisiell unghestutstilling. Hester med over 30 mil
reiseavstand en vei fikk utbetalt 2000 kr i reisetilskudd. Av disse 48 kaldblods to-åringene
takket 33 stk. ja til invitasjonen, slik at hele 18 hingster og 15 hopper var å finne i
utstillingskatalogen – en trykksak som i tillegg bar preg av arrangementets markedsmessige
verdi, ved at mange firma og sponsorer viste stor interesse ved å annonsere sine tjenester.
Bedømmelsen startet fredag morgen, og selv om 3 unghingster av forskjellige grunner måtte
melde forfall, var det to flotte unghest-avdelinger (15 hopper og 15 hingster), som ble
presentert i ringene. Dommere var: Berit Tveter Alm, Nils Dagestad, Tor Finstad og Ingar
Hagen. Etter eksteriørbedømmingen ble så unghestene vist og vurdert i en travprøve over
1000 m. med tidtaking siste 500 m. I travprøven er det ikke farten i seg selv som er viktig,
men hestens travmekanikk og at den viser et rent, veivinnende og rytmisk trav.
Til tross for et litt surt og kaldt høstvær, hadde et tallrikt og interessert publikum møtt opp.
Det var satt opp pengepremier til de 3 beste, både i hingsteklassen og i hoppeklassen, med
kr.15000 til nr.1 i kvalitet - kr. 8000 til nr.2 i kvalitet og kr.4000 til nr.3 i kvalitet, samt
hedersdiplomer til eiere og oppdrettere. Alle 6 semifinalister som ikke kom til finalen, fikk

hvert sitt dekken gitt av AGRIA, samt en boks fortilskudd sponset av ImproWin. For øvrig
fikk alle utstilte hester Veikle Balders rosettsløyfe og deltagerbevis.

Storm Elken

Åsafaksa

Beste hingst ble Storm Elken (e Trøfaks) eid og oppdrettet av Dagfinn Sæthre, mens Frøyu
Peter og Willodin fulgte på de neste plassene
Beste hoppe ble Åsafaksa (e. Järvsöfaks) Eier: Hilde Mari Stumberg og Joakim Nilsson.
Oppdretter: Ola Martin Aasen. De andre finalistene var Spang Odina og Heidi Solo. Åsafaksa
ble også dagens beste unghest og fikk en sølvpokal fra DNT. Hilde Marie Stumberg tok de
fleste av premiene, du hun også fikk TGN`s møsntringspokal i sølv for utmerket visning av
sin hest.

RABATTHINGSTER
Veikle Balder har kontaktet hingstholdere og hingsteiere høsten 2013 for en rabattordning
på føllavgiften for Veikle Balder medlemmer. Ordningen er tenkt for å stimulere til økt
oppdrett, ved at våre medlemmer får en noe rimeligere føllavgift på de hingster som er med i
ordningen. Til nå er det hele 20 hingster med i ordningen.

Oppdrett er meget viktig. Mange av foreningens 350 medlemmer driver med oppdrett i
tilknytning til trav. Vi har de siste åra sett en utvikling som går i retning at mange ikke
bedekker hoppene sine, og statistikkene bekrefter dessverre denne tendensen. Foreningen
ønsker derfor å iverksette et tiltak for Veikle Balder’s medlemmer som innebærer en
rabattordning på avlshingster for året 2014. Det er en rabattordning på kr 1000.- pluss mva.
Det betyr at et medlem i Veikle Balder som bedekker med en avtaleregistrert Veikle Balder
hingst vil få 1000;- + mva. i rabatt på føllavgiften på føllet født 2015. Dette krever at hoppe

eier/leier er medlem i Veikle Balder før første bedekning/inseminering 2014 og at
medlemsavgiften (kr 350;-) er betalt.
Alle hingstene vil bli presentert på Veikle Balders nettside så fort vi har fått inn info fra
hingsteholder/eier. Alle hingster ble presentert i Årskavalkaden.

VEIKLE BALDER CUP 2013

Gjennom et samarbeid mellom DNT og Veikle Balder ble i år en ny løpsserie for 4-5 årige
kaldblodshester innført. Det var 10 kvalifiseringsløp rundt om i landet og finalen ble holdt på
Leangen 16. juni i forbindelse med midtsommertravet. Alle kvalifiseringene gikk over
mellomdistanse og volte med ulike tillegg. To av løpene var rene hoppeløp, mens i fire av
kvalløpene, samt finalen var det 20m godtgjørelse for hopper. Førstepremiene i kvalløpa var
hovedsakelig 20 000;-, med et på 50 000;-, mens finalevinneren fikk med seg hele 100 000;kr. Vinner av finalen ble Lex Lodney.

VEIKLE BALDERS GENERALFORSAMLING
Veikle Balders generalforsamling 2013 ble avholdt på Bjerke lørdag 23. februar. Ut av styret
gikk Ola Martin Åsen, og inn som ny i styret kom Jonas Vevle. Hans Emil Hansen ble
enstemmig valgt som leder for et år.
Generalforsamlingen vedtok også å innføre Veikle Balders hederspris, en pris som kan deles
ut til personer som har gjort en fortjenestfull og ekstra stor innsats for kaldblodshesten.

TRAV POLITIKK
Oppdretterpremier:
Onsdag 20. mars 2013 var Veikle Balder i møte med DNT og samarbeidende organisasjoner i
Hestesportens Hus på Bjerke. Veikle Balder tok opp forslag om endring av
oppdretterpremier. Regelverket slik det er i dag favoriserer varmblodsoppdrett kontra
kaldblodsoppdrett. Denne skjevfordelingen vil foreningen ha endret. DNTs klare strategi er at
norsk oppdrett skal stimuleres, og beskyttes. Dette rettferdiggjør vårt politiske standpunkt om
“likeverdighet i forhold til oppdretterpenger for kaldblods- og varmblodsavlen”.
Det er også viktig å ta vare på den rasen som på landsbasis representerer “limet” i norsk
travsport. Kaldblodshesten er på landsbasis, i tillegg, en betydelig nasjonal kulturfaktor med
sterke tradisjoner.
Bedre rammevilkår for norske kaldblodshester:
Denne saken ble lagt fram for DNT 6. juni 2013. Veikle Balder har sett tilbake på utviklingen
for kaldblodshester de 10 siste åra, og utviklingen er en tankevekker. Med utgangspunkt i
statistikker utarbeidet av NR og DNT har vi vurdert utviklingen i premier i løp og innkjørte
penger både for kaldblods- og varmblodshester i siste 10-års periode. Kaldblodet er den
tapende part, og de siste 2-3 årene har det skjedd en klar dreining i mønsteret i favør
varmblodshesten. Denne utviklingen er en alvorlig tankevekker for kaldblodsentusiaster og
for kaldblodssportens framtid. Det er sagt gjentatte ganger, og det råder en omforent enighet
om at kaldblodshesten er grunnfjellet i norsk travsport. Både som tradisjonsbærer og
kulturbærer bidrar den til å vedlikeholde og til å stimulere interessen for all norsk hestesport.
Den norske kaldblodshesten må derfor tilbys rammevilkår som sikrer interessen for travsport
over hele landet.
Veikle Balder var i nytt møte med DNT den18 september: De samme sakene ble lagt fram
igjen. Oppdretterens rammevilkår og kaldblodshestens rammevilkår, begge store og veldig
viktige saker for foreningen.
Den norske kaldblodshestens rammevilkår:
I en leder i Trav & Galopp Nytt anføres det at (sitat) «Det er gigantiske penger i omløp i
storløpene for kaldblodshestene om dagen.» (rundt klasseløpshelga) Jo, vel og bra! Det er så
fortjent, og noe som alle kaldblodsentusiaster setter pris på. Men – i forhold til
hva? Premienivået for norske varmblodstravere ligger vesentlig høyere, i hvert fall på
helårsbasis. Foreningen kommer fremover til å ha møter med DNT for å prøve å bli enige om
gode løsninger.
DNT S HØSTKONFERANSE 2013
Veikle Balder var tilstede under DNT`s høstkonferanse på som ble avholdt på Gardermoen.
Prosjekt Banedrift er en av DNT s store saker. Her handler det om å samle hele Trav Norge
slik at sporten rasjonaliseres og effektiviseres. Dette er en høyest prioritert oppgave for DNT.
Og det er en oppgave som Landbruks- og Matdepartementet har pålagt sporten. I en

organisasjon som DNT vil dette nødvendigvis ta tid å få på plass. Her er mange meninger,
som tydelig kom fram under møte. Og det dreier seg mye om posisjonering. Det ble en
enighet om at DNT skal gå videre med prosjekt banedrift.
Alle innen trav og galoppsporten må innstille seg på forandringer i årene som kommer. Derfor
må det nødvendigvis komme avgjørelser som kan være tunge og svelge for noen, men
samtidig helt nødvendig for at sporten videre skal sikres for framtiden.

VEIKLE BALDER VAR TILSTEDE PÅ KLASSELØPSFESTEN.
I nydelig høstvær lå alt til rette for en flott klasseløpshelg på Bjerke. Og klasseløpsfest, «det
ble det». Med mange pengestinne løp, av sportslig topp kvalitet, og auksjonen i tillegg, så ble
denne helgen slik vi bare kunne drømme om. Ikke på mange år har vi opplevd så stor
entusiasme fra kaldblodsfolk på søndagen som denne gang. Auksjonen på lørdag nådde
sydlandsk stemning da Ask Viking ble ropt inn av Geir Gudmestad for den utrolige summen
600.000,- Snittprisene for kaldblods ble på 73333,- Ettårshingsten Ask Viking er etter
Jærvsøfaks og under Horgen Bente e. Elding.
Veikle Balder hadde egen stand på publikumsplass både lørdag og søndag. Det kom mange
nye medlemmer til foreningen. Veikle Balder hadde i tillegg til standen, møter med både
DNTs avlssjef Anders Järnerot og DNT s sportsjef Jan Hedren. Dessuten hadde Veikle Balder
møte med vår søsterorganisasjon Svenske Sleipner. Helheten på denne helga må være det
beste i sitt slag på veldig lang tid. Bjerke direktør Arnlioth Heltberg har her funnet fram til en
helg med topp sportslig kvalitet. DNT s avlssjef Anders Jernerot har greid å skape en veldig
god ramme rundt klasseløpsauksjonen. Dette binder sammen denne helga til å bli en travfest
av dimensjoner. Publikum i tusentall på tråkka som trampeklappet ved hver passering. Ja det
gikk frysninger nedover ryggen på mange. Et tips fra Veikle Balder: Kryss av for denne helga,
så sees vi til neste år.

MEDLEMSREGISTER VEIKLE BALDER
Det har over tid vært pågående samtaler og møter om å få til en løsning med nettsamarbeid
vedrørende medlemsmassen til foreningen. Samarbeidet er nå et faktum. Nå er hele
medlemsmassen lagt inn i systemet som Mysoft har utviklet for DNT.
Med dette vil medlemsmassen ligge oppdatert med adresser, telefon og e- post adresser. Det
vil også bli lagt inn løsning for fakturering av medlemsavgift. Medlemsregister håndteringen
har dessverre vært for dårlig hos Veikle Blader. Vi er en ny forening, og dette har vært en av
våre «barnesykdommer». Nå er det satt opp i et vel fungerende system. Anita Henriksen og
Ellen Antonsen har fått ansvar for medlemsmassen og førstekontakten med nye medlemmer.
Dette er et nytt steg i riktig retning for langsiktig og godt samarbeid.

NORDISK MESTERSKAP KALDBLODS MONTÈ

Veikle Balder var med som en av støttespillerne til Nordisk Mesterskap i Montè for
kaldblodshester på Jarlsberg Travbane lørdag 13. juli 2013. Kjedelig nok har det vært laber
interesse fra de øvrige Nordiske land, så bare to svenske ekvipasjer stilte, mot tretten norske.
Veikle Balder støttet mesterskapet med Veikle Balder-Rosetter til både hest og rytter på de tre
første plassene. Vinneren ble Torpa Glad med Silje Kristin Eilertsen (bilde) i salen. Torpa
Glad, som er etter Spikeld og under Balerina, vant på fine 1.23.2/1640m og fikk med seg 50
000;- kr for seieren. I tillegg til rosettene fikk hesten ImproWin sponset av Veikle Balder.

PUBLIKASJONER
Veikle Balder har sendt ut to medlemsblad til alle sine medlemmer under 2013. Det første 12013, var en årskavalkade over Veikle Balders aktiviteter 2012 på 20 sider. I medlemsbladet
var det foruten en leder, bla. en artikkel om hingsten Veikle Balder som har gitt navn til
foreningen, og om aktiviteter i foreningen under 2012.
Medlemsblad 2-2013 ble kalt Veikle Balders Årskavalkade 2013 og hadde hele 56 sider.
Dette bladet inneholdt bl.a. leder, artikkel om Rabatthingstene, Veikle Balder Cup,
Avkomspremiering med artikler om Elitehopper, historiske artikler om avlshingstene Brage
og Baus Tryggsøn og et debattinnlegg om innavl mm. Foreningen har som mål å utgi 1-2
Medlemsblad hvert år.
Utstillingskatalogen til Veikle Balders Landsfinale ble sendt til alle utstillere, annonsører og
andre samarbeidspartnere, og ellers også solgt under Landsfinalen på Biri. Dette var en 60
siders publikasjon i farger, med informasjon om utstillingen, påmeldte hester og annonser.

ØKONOMI
Det er gledelig å registrere at hardt arbeid og målrettede strategiske valg gir utslag i en
betydelig bedret økonomisk situasjon for foreningen.




Årsresultatet i 2011 viste et underskudd på kr 9061.
Årsresultatet i 2012 viste et overskudd på kr.28.265.
Årsresultatet i 2013 viser et overskudd på kr 72.235.

Medlemskontingent.
For 2013 er det mottatt kr. 67.700 i medlemskontingent. I tillegg bemerkes at det i des. 2013
er mottatt medlemskontingent for 2014 med et beløp kr. 37.450. Dette beløpet er ikke
inntektsført i 2013, men overføres til 2014. Beløpet er oppført i balansen pr. 31.12.13, og
bidrar til styrking av egenkapitalen.
Det er gitt driftsstøtte fra Det Norske Travselskap på kr 30.000.
Annonse og sponsorinntekter:
Det er mottatt kr. 37.500 fra forskjellige bedrifter og firmaer.
Utstillingsbidrag. Det Norske Travselskap kr 60.000.
Fra balansen kommenteres følgende:
Foreningen hadde ved utgangen av 2013 konto i to banker. Landkreditt Bank og Totens
Sparebank, men av praktiske grunner er det nå i det alt vesentligste Totens Sparebank som er
benyttet.
Bankinnskudd pr.31.12. Landkreditt Bank kr. 4525.
Bankinnskudd pr.31.12. Totens Sparebank kr. 203.118.
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SLUTTORD
Styret i Veikle Balder er tilfreds med å ha etablert god kommunikasjonen med DNT, og
Norsk Hestesenter. Videre er det gledelig å kunne presentere et årsregnskap for 2013 som
viser et årsoverskudd på kr 72235,-, etter gjennomførte aktiviteter. Resultatene skyldes i det
vesentlige styrets samlede arbeidsinnsats og nøysomhet, med fokus på gjennomføring av valgt
strategi.

Rossedalen 20.02.2014

Hans Emil Hansen

Målfrid Vatne

Jonas Vevle

Ole Cristian Ødegaard

Tor Finstad
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