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Tekno Odin er åtte år, men har aldri vært bedre. I 2016 
passerte han ti millioner innkjørt!
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Mange entusiaster!
Norge er full av kaldblodsentusiaster. Folk liker den kaldblodige tra-
veren av mange årsaker. Grunnen til å sette pris på denne spesielle 
hesten, kan være flerfoldig.
u Kanskje er det fordi at rasen er så anvendelig?
u Enten du skal travkjøre, ri eller vil ha en allbrukshest til nytte, 
moro og stas, så er kaldblodstraveren et funn!
u Naturligvis er selve travkjøringen toppen av det meste ved å eie 
en kaldblodshest. De som er så heldige å ha en starthest, de skjøn-
ner akkurat dette poenget. Og er du enda mer viderekommen, slik at 
du får gode premier, da stiger din kaldblodstraver i aktelse i venne- 
og familiekretsen.
u Noen kaldblodshester vinner nødvendigvis også løp. Da er hesten 
en beundringsverdig helt i lange tider. Det er til å humre lenge og vel 
over – og virkelig nyte seierens sødme.

La oss stå sammen!
Kaldblodsforeningen VEIKLE BALDER arbeider året rundt for 
at flere og flere skal oppdage gledene ved å eie en kaldblodshest – 
enten man eier hesten alene eller i form av et andelslag. Uten norsk 
oppdretteres suksess og hesteeiernes offervilje blir norsk kald-
blodssport en miniøvelse. Vi gledet oss over at antall bedekte hop-
per steg i 2015. Og vi er enda mer glade over at det ble bedekt enda 
flere i 2016. Gleden står i taket! Garantert kommer det nye stortrave-
re ut av den flokk føll som kom til verden i 2016 – og de som kommer 
til året!
u Få gleder overstiger akkurat det med å ha et føll på stallen!
u Hvem av oss har Kriterie-vinneren?
Veikle Balder har passert 600 betalende medlemmer! 
Det gjør organisasjonen til et aktivt talerør til beste for kaldblods-
hesten. Skal vi nå våre mål om å være en gjennomført GOD organi-
sasjon for alle som setter kaldblodshesten som individ og kulturfak-
tor høyt, er vi avhengige av at vi står sammen.

La oss sammen gjøre 2017  
til et enda bedre kaldblodsår!

Både fart og styrke

JULIANO  
RAGS

09,3ak – 2.5 mill • 58 starter: 15-11-6-12 
e Juliano Star u Julia Rags

4 Den raskeste norskfødte hesten gjennom tidene
4 Innehar norgesrekord 13,1/2140vm for 5 år og 

eldre
4 Derby-vinner 2012
4 5. plass i EM for 5-åringer i 2013
4 Deltager i Finlandia Ajo, Elitloppet og Oslo 

Grand Prix i 2014
4 3. plass i Åby stora Pris 2014
4 Vinner av Prix Du Medoc på Enghien i 2016

Hans eldste årgang blir 3 år i 2017 – de ser veldig 
lovende ut, de fleste har gjennomført mønstringsløp.

Pris kr 3 000 + kr 15 000 ved levende føll.

Juliano Rags blir i 2017 å finne hos

 JJ Horses, Mysen 
Kontaktpersoner: Gøran Antonsen, tlf 970 15 118
Ole Jørgen Jørgentvedt, tlf 918 67 591


