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Generalforsamling i Kaldblodsforeningen Veikle Balder
Lørdag 24.mars 2012 kl. 18.00. Hestesportens Hus, Bjerke travbane, Oslo.
SAKLISTE:
1)
2)
3)
4)
5)

Godkjenning av møteinnkalling
Valg av sekretær og to personer til å skrive under møteprotokollen.
Godkjenning av årsmelding
Godkjenning av årsregnskap
Valg (valgkomitèens innstilling legges fram på generalforsamlingen)
a. Valg av tre styremedlemmer for to år (på valg er Ole Sylte Heggset, Fredrik Eng og
Tor Finstad)
b. Valg av foreningens leder for 1 år
c. Valg av foreningens nestleder for 1 år
d. Valg av tre varamedlemmer til styret i nummerrekkefølge
e. Valg av nytt medlem for 3 år i valgkomitèen, samt vara til valgkomité
f. Valg av to revisorer, samt en varamann
g. Valg av ordstyrer med varamann til generalforsamlingene. Velges for 2 år av gangen
(partallsår)
h. Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer og kasserer/sekretær
6) Fastsettelse av neste års medlemskontingent i foreningen
7) Innkomne saker fra styre og medlemmer
Årets generalforsamling er lagt til Bjerke travbanes V75-stevne med bl.a. Jacob Meyers pokalløp,
HM Kongens pokalløp, samt divisjonsfinaler. Veikle Balder har fått reservert 50 plasser til
buffeten i Bjerkes VIP-tribune inkludert middag denne løpsdagen. Foruten generalforsamlingen
inviterer Veikle Balder til følgende programposter:
Kl. 11.00-12.30

Fôringsseminar, Hestesportens Hus (FRI ADGANG FOR ALLE)
 Dr.gradsstipendiat Sara Ringmark, Sveriges Lantbruksuniversitet
foreleser om ”Helse og prestasjoner hos unge travhester med en
fòrresept bestående av kun grovfôr”
 Kaldblodsoppdretter Jahn Schou intervjues av Sverre Stang omkring
temaet ”Fôring og stell av unghester”
 Oppsummering og diskusjon underveis

Kl. 19.00

Hva kan vi lære av den svenske kaldblodsforeningen Sleipner?
Styreleder Marita Arvidsson vil etter generalforsamlingen i Veikle Balder
innlede med en orientering om den svenske kaldblodsforeningens
organisasjon og posisjon i svensk travsport. Etter dette håper vi på
fruktbar og god diskusjon om svensk/norsk kaldblodssamarbeid og
hvordan Veikle Balder kan spille en rolle på norsk side. Enkel servering!

Overnatting tilbys ved Thon Hotell Linnè ved Bjerke. Påmeldingsfrist: Søndag 10.mars!
Enkeltrom kr. 925,- / Dobbeltrom kr. 1125,- med reservasjonsnr. 1062330
Påmelding gjøres til Veikle Balders styre ved Ole Sylte Heggset (tlf 90 92 92 30) eller
Fredrik Eng (tlf. 41 22 31 72), evt. e-post til: post@veiklebalder.no

Innledende
Kaldblodsforeningen Veikle Balder har gjort unna sitt første hele virkesår etter
stiftelsesmøtet den 28.august 2010 på Toftemo turiststasjon på Dovre. Styret har vært
nødt til å tilpasse arbeidet etter en trang økonomi og medlemstallet burde absolutt vært
høyere pr. dato. Her føler det sittende styret at engasjementet ute i distriktene er større
enn det responsen hittil har vært i betalende medlemskap. Potensialet er vi derfor
overbevist om at er stort, og for det nye styret blir dette en stor oppgave å ta tak i.
Styret har det siste halve året opplevd et økende engasjement fra både betalende og
ikke-betalende medlemmer, og for neste arbeidsår tror vi nå det mange motiverte som
sammen med styret vil kunne delta mer aktivt i foreningens virke. Dette er en
nødvendighet ettersom det utvilsomt er mange arbeidsoppgaver å ta tak i for
kaldblodshestens fremme. Uten medlemmer blir det imidlertid vanskelig å jobbe, både
fordi medlemsinntekter gir større handlingsrom, samt at vi trenger medlemstall i ryggen
for å kunne bli tydelige i travpolitiske spørsmål.

Styret
Veikle Balders styre i 2011 har hatt følgende sammensetning:







Ole Sylte Heggset (leder), Hedmark
Fredrik Eng (nestleder), Hedmark/Oslo
Målfrid Vatne, Nord-Trøndelag
Tor Finstad, Oppland
Ola Martin Aasen, Oppland
Varamedlemmer: 1. Kjetil Tønnesen (Rogaland), 2. Oddmund Eggum (Nordland)
og 3. Merete Viksås (Oppland)

Styret har avholdt styremøter, både ved fysiske treff og via telefon. Møteaktiviteten var
spesielt stor i forbindelse med høstens store utstillingssatsing, Veikle Balders landsfinale
for 2-årshingster, hvor Fredrik, Tor og Målfrid utgjorde hovedkomitèen fra Veikle
Balders side. Mer om landsfinalen under ”Aktiviteter” lenger ned i årsberetningen.
Deler av styret har ellers hatt uformelle møter med bl.a. svenske den svenske
kaldblodsforeningen Sleipner.
Jfr. vedtak på stiftelsesmøtet har styret jobbet uten honorarer de to første årene. Det er
også i begrenset grad skrevet godtgjørelse for reiser og utlegg fra styret.

Aktiviteter i 2011
Medlemsverving:
I stiftelsesåret 2010 registrerte foreningen 83 betalende medlemmer, mens vi i løpet av
2011 hadde ca 130 innbetalinger av medlemskontingent. Vi i styret ser at en del av de
som betalte sent på året i 2010 ikke har betalt påny i 2011, men har valgt å betrakte en
liste på ca. 165 navn som medlemmer i 2011. Medlemsvervingen blir det viktigste
fokuset i 2012, og vi oppfordrer samtlige om å bistå styret i dette arbeidet.

Hjemmeside
Sist vinter ble hjemmesiden www.veiklebalder.no satt ut i virke, og selv om besøket på
siden varierer med hvor ofte vi får lagt ut nyheter her, har denne siden blitt en god
informasjonskanal. Sidens tillegg fra sist sommer omkring kjøp/salg av hester/utstyr
har gradvis blitt mer og mer brukt, og vi erfarer at det jevnlig selges hester som er
annonsert på denne siden. Styrets nestleder har vært redaktør av siden i 2011, men
styret har vurdert å utnevne en egen redaksjonsansvarlig for publiseringer på siden.

Generalforsamling
Den første generalforsamlingen til Veikle Balder ble avholdt
på Norsk Hestesenter 2-3.april 2011. Rundt 40 deltakere
bidro til konstruktiv debatt og sosial samling. Hans Erik Uhlin
(bildet) var svensk gjest med tanker rundt betydningsfulle
hoppelinjer i kaldblodsrasen. Styremedlem Målfrid Vatne
hadde en sekvens om fôring og stell av avlshoppa, før, under
og etter følling, mens Norsk Hestesenters Tore Kvam lanserte
tanker knyttet til kåringsarbeidet. Mye god diskusjon bidro til
en trivelig kveld, og mange av de oppmøtte overnattet for å bli
med på orientering og omvisning ved Norsk Hestesenters
direktør Vegard Thune, som stilte sporty opp søndag formddag.

Facebook
Tre av styrets medlemmer har hittil vært administratorer for Facebook som
informasjonskanal. På denne siden opplever vi mye engasjement fra
kaldblodsentusiaster i alle aldre, og mer enn 700 har ved nyttår tegnet seg som
medlemmer på siden. En utfordring er å få mange av disse inn på listen over betalende
medlemmer. Facebook er spesielt nyttig opp mot kontakten med det yngre publikum.
Mange av disse er eiere av kaldblodshester som ikke er aktive i løpsbanen, men de
utgjør like fullt en viktig gruppe i forhold til engasjementet for rasen.

Nyhetsbrev
Sist høst utga Veikle Balder sitt første nyhetsbrev til medlemmene. Det bør være et mål i
fortsettelsen at et 2-siders nyhetsbrev utformes 4-6 ganger årlig. Styret har også
diskutert muligheten for å samarbeide med Sleipner omkring informasjon til
medlemmene, uten at det er tatt konkrete tiltak i den retning i meldingsåret.
Veikle Balders løp
I tråd med styrets innstilling oversendt DNT i forbindelse
med Kaldblodsutvalgets arbeid for et drøyt år tilbake,
ble det med sponsorbidrag fra Lygnasæter Hotell kjørt
et første løp oppkalt etter foreningen, 26.august 2011. I
et oppgjør for ferske 3-åringer var det Heidi Moen-trente
Sherikan med Olav Mikkelborg i sulkyen som tok seieren.
Styret håper slike løp etter hvert kan kjøres på samtlige
baner i landet, og på sikt bør det være mulig å lage en
løpsserie a la det Sleipner har skapt i Sverige.
Veikle Balders Landsfinale
Den første store satsingen for Veikle Balder ble lansert under sommeren 2011, Veikle
Balders Landsfinale. Alle 2-årige kaldblodshingster ble invitert til Biri fredag
11.november, og med fri deltakelse for de som tidligere hadde oppnådd sløyfe på
regionale/lokale utstillinger. Til sammen fikk vi hele 34 påmeldte, hvor de tre beste fra
fredagens mønstringer og travprøve ble med i en finale i forkant av V75-løpene lørdag
12.november. Ut fra stemningen under utstillingen, samt omtale i media før, under og
etter utstillingen, følte styret at vi hadde skapt noe som kaldblodsfolket satte stor pris
på. Den gode dialogen med Norsk Hestesenter, Biri Travbane og Det Norske Travselskap
fortsatte etter utstillingen, og det er nå enighet om å utvide utstillingen med 2-årige
hopper i 2012. Styrets erfarne dommer Tor Finstad, sammen med Nils Dagestad og Berit
Tveter Alm gjorde en utmerket jobb som dommerteam, og nedenfor følger Veikle
Balders utstillingskomitè sammen med stolte eiere av vinneren Stumne Scott e. Tangen
Scott og Stumne Saga e. Spang Best:

F.v. Tor Finstad, Anita Sønsteby, Stumne Scott, Truls Sønsteby,
Målfrid Vatne og Fredrik Eng. Foto: www.veiklebalder.no

Travpolitikk
Travpolitisk har ikke styret arbeidet spesielt tungt i 2011, men vi har i jevnlig dialog
fremmet våre uttalte syn mot DNT i forbindelse med kaldblodsutvalgets arbeid. Et
samlet styre deltok ellers på fagmøtet som Oppland Hesteeierforbund arrangerte fredag
11.november etter første dag på landsfinalen på Biri.

Økonomi
Kaldblodsforeningen Veikle Balder legger i forbindelse med generalforsamlingen
24.mars 2012 fram sine første regnskapstall ettersom det kun framkom en enkel
summert oppstilling av kontobevegelsene og aktiviteten for 2010 under fjorårets
generalforsmaling. Regnskapet er satt opp i samarbeid med Snøhetta Regnskap avd. Otta
og er revidert av foreningens revisorer Nils Dagestad og Olav L Hauge.
Av regnskapets tall kommenteres noen punkter spesielt:
 På inntektssiden er registrerte medlemskontingenter (3100) en sum av alle
innbetalinger i 2010 og 2011. Årlig kontingent i 2010 var på kr. 500,- ut fra
bestemmelse på stiftelsesmøtet, mens den for 2011 er innkrevd til kr. 300,-.
 Annonseinntekt (3110) knytter seg til annonsering på hjemmesiden vår, mens
utstillingsbidrag (3115) er dels premieringen på landsfinalen, gitt av DNT med kr.
27.000,-, dels annonseinntekter til utstillingskatalogen.
 Ut over kr. 27.000,- til premiering (6500) er øvrige kostnader her til sløyfer o.a.
 Møtekostnader (6860) og bilgodtgjørelse (7100) er knyttet til reiser, bespisning
m.m. i forbindelse med møteaktiviteter, samt noe under landsfinalen. Grunnet
lagets mangel på kapital mot årsslutt har ikke alle styremedlemmer levert
reiseregning for 2011, og dette tilkommer for 2012-regnskapet.
 Annonsering og hjemmeside (7320) er foruten utviklingskostnader på
hjemmesiden (ca. 25.000,-) i hovedsak annonsering av generalforsamling og
landsfinalen.
Fra balansen kommenteres følgende:
 Foreningen hadde ved årsslutt konto i to ulike banker, Landkreditt Bank og
Totens Sparebank. En del praktiske spørsmål lot seg lettere avklare mot lokal
bank i forbindelse med avviklingen og spesielt opp mot premiering på Veikle
Balders landsfinale, og derfor ble konto opprettet i Totens Sparebank. Under
2012 bør styret vurdere å samle all bankforbindelse på en plass.
 Sammen med et rentefritt lån gitt av styremedlem Fredrik Eng i desember
(2915), er inneholder annen kortsiktig gjeld to ubetalte fakturaer ved årets slutt.
 All gjeld fra nyttår er nå nullet ut og foreningen går mot et bedre driftsår,
ettersom det for 2012 er gitt tilsagn på driftsstøtte fra DNT med kr. 22.500,-.

Sluttord
Styret i Veikle Balder er fornøyd med mye av aktiviteten under 2011, og føler vi har
skapt et fundament for at foreningen skal kunne vokse videre i 2012.
Vi opplever at Veikle Balder mer og mer tas på alvor i diskusjoner rundt om i trav-Norge,
og selv om noen kanskje savner en tydeligere travpolitisk jobbing av styret og
foreningen, er dette noe som naturlig vil komme ettersom foreningen vokser i antall
medlemmer.

Bjerke, 24.mars 2012

Ole Sylte Heggset

Ola Martin Aasen

Fredrik Eng

Målfrid Vatne

Tor Finstad

