Veikle Balders Landsfinale for kaldblods
2-åringer på Biri Travbane
12. – 13. oktober 2018.

Velkommen til Biri !
Først vil vi gjerne gratulere deg/dere som er eier av en toårs kaldblodshest som er kvalifisert
for deltagelse i Veikle Balders Landsfinale 2018. På bakgrunn av stor interesse og gode
tilbakemeldinger fra så vel hesteeiere som publikum, er det en glede for oss igjen å kunne
invitere til denne årlige kvalitetsmønstringen.
Årets finale foregår samtidig med høstens kåring av kaldblodshingster og rikstotokjøring på
lørdag, denne gang med bare kaldblodsløp og flere klassiske storløp. Så langt er det 53
toåringer som har kvalifisert seg, men enda er det 32 stk. som skal komme til bedømmelse i
løpet av sept. mnd.
Veikle Balder håper at så mange som mulig har anledning til å delta i Landsfinalen. Vi tilbyr
reisetilskudd på kr 2000. for de toåringene som er oppstallet mer enn 30 mil fra Biri Travbane.
Premiering:
Det tas ut 6 hingster og 6 hopper til en semifinale. Alle disse får pengepremier. Premieskalaen for
både hingster og hopper blir som følger: Kval. 1 – kr.18000 - kval. 2 -10000 - kval.3 – 6000, og de
øvrige får kr.4000 hver.
Alle hester skal få deltagerbevis, Veikle Balder Sløyfe og gavepremie. De beste får også et
hedersdiplom. Klassevinnerne tildeles gavepremier fra Norsk Hestesenter (Alm Svarten skulptur i tre)
og skal tilslutt konkurrere mot hverandre i en superfinale. Vinneren utropes til DAGENS UNGHEST og
tildeles DNT`s sølvpokal. Det blir også en mønstringspremie som skal tildeles landsfinalens beste
mønstrer.
Utstillingen starter
fredag 12.okt. kl. 08.00 med registrering og informasjon, etterfulgt av eksteriørbedømmelse fra kl.
09.00 og travprøve ca. kl. 14.00. (med forbehold om endringer – se tidsskjema i utst.katalogen !)
Offenliggjøring av resultater og premiering skjer fredag ettermiddag. 6 hingster og 6 hopper velges
ut og går videre til semifinale og finale lørdag formiddag.

Det er stallplass fra torsdag ettermiddag/kveld for alle som ønsker det, men det kan bli noe
begrenset plass fra fredag til lørdag pga. rikstotokjøringen. Vi håper likevel at så mange som mulig
ønsker å bli over til lørdag. Dersom det viser seg å bli for få boksplasser, prioriteres de 12
semifinalistene og hester med lang hjemreise.
Eksteriørbedømmelsen blir som på en vanlig utstilling, med oppstilling og mønstring i skritt og trav.
Det skal benyttes hjelm ved mønstringen. I tillegg skal hestene vises i banen framfor vogn. Utstyr til
travprøven må derfor medbringes. Av sikkerhetsmessige grunner skal travprøven utføres med
langvogn og slagreim, og kusken skal bruke hjelm. I travprøven skal hestene løpe 1000m, med
tidtaking siste 500. Det er ikke farten som er det viktigste, selv om den tillegges en viss betydning.
Viktigere er hestens travmekanikk, og at den har et rent, veivinnende og rytmisk trav. Det er derfor
viktig at utstiller forbereder hesten sin godt, og at kusken ikke kjører over hestens prestasjonsevne.
Middag og sosialt samvær.
Fredag kveld ønsker vi å samle alle utstillere/eiere/ oppdrettere og andre interesserte kaldblodsfolk
til en felles middag og sosialt samvær i restauranten på Biri travbane. Etter middagen blir det
filmvisning med «Drømmen om Järvsöfaks» og brødrene Ingemar og Jan Olov Persson kommer og
forteller om tiden med Järvsöfaks, veien fram for ham og hva han har gjort for kaldblodssporten. Det
blir også en kaldblodsquiz med fine premier.
Bestilling av middagsbuffe` skjer til: Bjørg Elsberg, bjorg.elsberg@rikstoto.no tlf. 611 87885 innen
tirsdag 9. oktober kl. 15.00. Avtalt pris er kr. 330. Betales av den enkelte på stedet.

Påmelding til landsfinalen seinest mandag 24.september.
Påmelding sendes til: Fredrik Eng, helst på mail til engfredrik@hotmail.com eller som brevpost
med adresse F. Eng, Åsmund Sveens veg 19, 2407 Elverum.

Oppgi hestens navn, utstiller og eier, oppstallingsted, ca. tidspunkt for ankomst,
din mailadresse og bankkonto nr. (for pengepremien)
Innmeldingsavgiften kr. 400. MÅ betales senest 1/10-18 til bankkonto nr. 2050.31.83006.
Vipps kan benyttes: Vipps-nummer Veikle Balder 510895. Oppgi hestens navn ved påmelding!
Husk å ta med hestepass og hjelm, og sjekk siste vaksinasjonsdato for hesten din!

Viktig: Hestene må være ute av og boksene rengjort innen lørdag kl.10.30!
Overnatting:
Veikle Balder har oppnådd en gunstig pris på overnatting på Honne Hotell og Konferansesenter.
Se vedlagte brosjyre. Benytt mail ved bestilling.
Alternativer: Vertshuset V-E6, Biri. Tlf. 61 18 58 00. Sveastranda Camping. (hytter) tlf. 61 18 15 29.
Ved spørsmål kontakt Målfrid Vatne(90716901) eller Tor Finstad(41671121).

VELKOMMEN TIL HØSTENS KALDBLODS-MEETING PÅ BIRI !
Vennlig hilsen
Kaldblodsforeningen Veikle Balder
Utstillingskomiteen.

