Referat fra styremøte tirsdag 28. april 2020 kl. 20.00
Tilstede:

Målfrid Vatne, Kjersti Løvseth, Renate Ugelstad, Lasse Holmen og Vidar
Arnesen.

Forfall:

Egle Morstad og Stine Marlen Bendiksen.

Referent:

Vidar Arnesen.

Før de oppsatte saken ble behandlet, gratulerte Målfrid Redaksjonskomiteen med nok et vellykket
medlemsblad, Vårnummeret 2020. Målfrid overbragte også hilsener og lovord fra medlemmer hun
hadde vært i kontakt med.
Saksliste:
Sak 28/20; Info økonomi og medlemmer:
Lasse informerte:
Veikle Balder har pr. i dag 885 medlemmer. Av disse har 839 betalt medlemskontingenten. Dette
innebærer en økning på 32 medlemmer hittil i år. 83 medlemmer har betalt medlemskontingent siste
måned. Det mangler 10 innmeldinger for å nå budsjettmålet i forhold til medlemskontingent.
 Pr. 28.04.2020 har Veikle Balder kr 594.436,- på brukskonto. Av disse er det kr 61.500,- som er
innbetalt til jubileumstur og skal dekke de påmeldtes opphold i Sikkilsdalen. Det ligger an til et
overforbruk på porto i forhold til budsjettet.
 Pr. 28.04.2020 har Veikle Balder kr 80.336,- på Landsfinalekonto.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
Sak 29/20; Status for Veikle Balders Allsidighetscup og NM for den allsidige kaldblodstraveren:
Renate orienterte:
Det har kommet forespørsel om deltagelse i cupen og NM for utenlandske deltakere f.eks. bosatt i
Danmark. Cupen er per nå definert som konkurranser under norske forbund; NRYF, WRAN og
reglement fra Foreningen Arbeidshesten. Dvs. at det er kun deltakere som deltar i nasjonale stevner i
Norge arrangert av NRYF, WRAN og konkurranser arrangert av Foreningen Arbeidshesten som kan
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delta per nå. Hvis det viser seg interessen fra utenlandske deltakere, bosatt i utlandet blir stor, kan dette
revideres i statuttene senere slik at tilsvarende konkurranser i gjeldende land blir godkjent i cupen hvis
vi ser at det er ønskelig. Statuttene kan revideres 1 gang per år. Medlemskap i Veikle Balder er
selvfølgelig et krav.
Når det gjelder NM kan utenlandske deltakere bosatt i utlandet delta. De kan også vinne klassen(e) de
deltar i, MEN de kan ikke utnevnes som Norgesmester. Det er det kun norske deltaker eller utenlandske
deltakere bosatt i Norge med norsk heste-/rytterlisens som kan gjøre. Veikle Balder har et ønske om å
hedre den beste kaldblodshesten, uavhengig om deltaker er Norsk, Svensk, Dansk osv, slik at en egen
premie for beste kaldblodshesten i mesterskapet er i tillegg ønskelig, hvis det skulle vise seg at den ikke
kan bli kåret som Norgesmester.
Ellers er det fortsatt uavklart når det gjelder navnet på NM. Vi må vente og se hva Norges
Rytterforbund godtar. Det er fortsatt et krav fra Foreningen at navnet Veikle Balder skal inngå i navnet.
«Veikle Balders NM (for Kaldblodstraver)» er jo et forslag til forkortelse som kom i gruppa hvor vi har
med kaldblodstraver hvis NRYF krever rasenavn på hesten.
Utfordringen blir hvis NRYF ikke godtar bruk av navnet Veikle Balder. Da er muligheten at vi kjører et
mesterskap uten NM status, da står vi mye friere til egne regler og hvordan vi vil kjøre et mesterskap.
Da blir det Veikle Balders Kaldblodsmesterskap med egen vri, på samme måte som Dølahesten også
har gjort..
Marianne er ved å jobbe med siste finpussen på statuttene før innsendelse til NRYF, og så må vi bare
vente og se hva slags tilbakemeldinger vi får på dette før vi evt. må ta noen avgjørelser på hva vi gjør
videre.
Renate orienterte om at det arbeides for å kunne arrangere kurs i omskolering av travhesten. I den
forbindelse har hun vært i kontakt med Gjøvik Rideklubb vedrørende leie av ridearenaen som bygges
på Biri. Gjøvik Rideklubb ønsker å samarbeide med Veikle Balder om arrangering av NM for den
allsidige kaldblodshesten hvis vi ønsker å bruke arenaen på Biri. Medlemmer i Veikle Balder kan tilbys
fordelaktig medlemskap i Gjøvik Rideklubb. Det er nødvendig med bl.a. medlemskap i en rideklubb
for å kunne gjennomføre stevner i regi av Norges Rytterforbund.
Lasse ba om å få tilgang til allsidighetsgruppas e-postadresse, av hensyn til regnskapsføringen.
Vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.
Veikle Balder søker NRYF om få arrangere NM. Vi ønsker at arrangementet får tittelen «Veikle Balders
NM for den allsidige kaldblodstraveren». Det er et krav fra styret at Veikle Balder er med i tittelen på
arrangementet. Kjersti gis i oppdrag å sørge for at Lasse får tilgang til allsidighetsgruppas epostkonto.
Så lenge allsidighets-arrangementene blir lagt til Biri, er Gjøvik Rideklubb en naturlig
samarbeidspartner for Veikle Balder.
Sak 30/20; Status for Veikle Balders øvrige arrangement:
 Veikle Balder Cup: Vidar orienterte om at Veikle Balder Cup vil starte opp 20. mai på Bjerke,
og deretter kjøres som opprinnelig planlagt. De to kvalifiseringsløpene som har blitt avlyst, vil
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bli satt opp igjen før finalene i oktober. Vidar undersøker mulighet for representasjon når nye
bestemmelser vedrørende Corona pandemien blir publisert rundt 1. mai.
Medlemstur til Sikkilsdalen: Vidar orienterte om at det ligger an til at turen kan gjennomføres
innenfor gjeldende bestemmelser og tilrådinger. Vurderingen er gjort i samråd med
kommunelegen i Nord-Fron kommune, Sikkilsdalsseter Fjellstue og Norsk Hestesenter, Starum.
Det har blitt satt strek for påmelding, slik at antall turdeltakere ikke skal overstige 50. Det tas
forbehold om at det ikke kommer nye innstramminger i føringene fra det offentlige vedrørende
Corona-situasjonen.
Veikle Balders Landsfinale: Målfrid orienterte om at utstillingskomiteen arbeider for at det skal
bli Landsfinale også i år. Utstillingskomiteen arbeider med bestemmelsene for deltakelse på
Landsfinalen, slik det må til i dette unntaksåret. Det tas forbehold om at det ikke kommer nye
innstramminger i føringene fra det offentlige vedrørende Corona-situasjonen.

Vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.
Informasjon om status for arrangementene legges ut på hjemmesiden og facebook snarest mulig.
Sak 31/20; Veikle Balder Cup 2021, eventuell omdefinering til hoppecup:
På møte 26. februar mellom Jan Inge Ringen, Norsk Trav AS, og Veikle Balder ved Vidar, ble
muligheten til å omdefinere Veikle Balder Cup til Veikle Balders Hoppecup for fire- og femårige
kaldblodshopper drøftet.
Jan Inge Ringen mente da at det ville være enklere å lage gode spilleløp for fire- og femårige
kaldblodhopper. Han framholdt dessuten at en slik omdefinering vil være i tråd med politiske føringer.
Dersom det kommer et ønske fra Veikle Balder om en slik omdefinering, vil den tas opp til vurdering i
Norsk Trav AS.
Fra Veikle Balders side er det en forutsetning at det fortsatt blir to likeverdige finaler med et
premienivå som minst på dagens nivå. Det ene finaleløpet må forbeholdes fireårige kaldblodshopper og
det andre må forbeholdes femårige kaldblodshopper.
En slik omdefinering vil også være i tråd med Veikle Balders tidligere innspill for å styrke hoppenes
stilling i norsk travsport.
Vedtak:
Målfrid og Vidar utformer og sender skriv til Norsk trav AS med ønske om at Veikle Balder Cup
omdefineres til Veikle Balders Hoppecup for fire- og femårige kaldblodshopper fra og med 2021.
Sak 32/20; Klasseløpsauksjon 2020:
Klasseløpsauksjonen har utviklet seg til den fremste arenaen for kjøp og salg av unghester. På den
måten er klasseløpsauksjonen en viktig del av avls- og oppdrettsvirksomheten i Norge. Det vil neppe
bli noen tradisjonell klasseløpsauksjon i år, men DNT har vedtatt å etablere en salgskanal for
norskfødte varm- og kaldblods åringer.
Travavl.no har invitert Veikle Balder til samarbeid om innspill til at det kan arrangeres auksjon
allikevel.
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Vedtak:
Veikle Balder avventer utspill fra DNT vedrørende Klasseløpsauksjonen.
Sak 33/20; Orienteringssak: «Avlstall»:
Kjersti og Vidar orienterte om det pågående arbeidet. Avlstall er et samarbeidsprosjekt mellom DNT,
Travavl.no og Veikle Balder. Til nå har arbeidet i stor grad gått ut på å skaffe oversikt over nødvendige
tillatelser, støttesystemer og aksept innenfor landbruket. Det har blitt utarbeidet et forslag til nettside
for prosjektet. Forslaget bygger på kommunenes nettsider. Prosjektet er i ferd med å bli formalisert
innenfor DNT-systemet.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
Sak 34/20; Orienteringssak: Forslag til DNTs Generalforsamling vedrørende regelverk for
norskfødte travhester, som fremmes av Vestfold Travforbund:
Veikle Balder ved Målfrid har deltatt i ei referansegruppe som har sammen med Travavl.no arbeidet
med innhold og utforming av forslaget fra Vestfold Travforbund til DNTs Generalforsamling. Målfrid
orienterte om prosessen og innholdet i forslaget.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
Sak 35/20; Eventuelt:
Ingen saker ble tatt opp.
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