Referat fra Styremøte i

Norsk Araberhestforening
Tirsdag 05.08 2008 kl. 17:00 Rica Oslo Hotel
Tilstede:

•

Tore Nikkerud

•

Terje Snellingen

•

Marte Rude

•

Mette Normand

•

Hege Guldager

•

Anne S. Bakken

•

Siri Hagen

Fraværende:

Paragraf/

Sak

Saksnummer
§1

Møtet begynte kl. 17:00.

§2

Valg av møteleder og referent:
Valg av møteleder: Tore Nikkerud
Valg av referent: Anne S. Bakken

§3

Godkjennelse av innkalling og referat fra forrige møte:
•

Ingen anmerkninger til innkallingen eller referater.

1.1-08

Utstillinger 2008:
•

NAHF’s Int. B-show 28-29 juni 2008
Tommy Huseby skal innkalles til neste styremøte for en fullstendig
oppsummering.
Generelt veldig positive tilbakemeldinger om arrangementet – også fra
utenlandske utstillere. Flere ”ute” kommer gjerne tilbake.
Det ligger an til et underskudd på minst 30-35tusen.
Det ble gitt bankremiss til Tollvesenet for å få de utenlandske hestene
inn i landet. Tommy Huseby er ansvarlig for at den blir returnert.
Styret anser det som svært viktig at dette følges opp.

•

NAHF’s Nat. C-show 23-24 august 2008
Kosnadene på leie av anlegget på Linnesvollen har ”plutselig” økt.
G. Gulliksen skulle ha ekstra for leie av hovedbanen og kontoret.
Vanskelig å skaffe sponsorer til dette showet – ikke lett å spørre de fra
B-showet engang til.
Premier til showklassene er ordnet. Anne bestiller rosetter til
rideklassene, i tillegg til at plasserte får gavepremie fra NAHF-shopen.
På middagen lørdag blir det elggryte, og deltagere ordner med egen
drikke. (Noe må kjøpes inn til dommerene)
Vi får hjelp av 5 personer fra Sigdal Rideklubb.
Det har vært vanskelig å skaffe dommere til rideklassene.
Forslag om at Marianne Tengstedt forespørres om hun kan være villig
til å gi utstillerne en forklaring på bedømmingen hesten har fått.
Selvsagt er det litt avhengig hva man får av tid, men kan være et
positivt tiltak for de aller nyeste showdeltagerene.
FC- bedømming: Det har vært sterkt ønske fra de fleste deltagerene om
å få poengbedømming på FC-åringene. For å få til dette samtidig å
beholde spenningen oppe helt til slutt ble følgende forslag vedtatt:
1. Hestene deles i 2 grupper – eventuelt hingster og hopper hver for
seg.
2. Hver gruppe vises på vanlig måte med defilering, oppstilling, skritt
og trav.
3. Dommerne bruker poeng (20 poengskalaen), men disse
offentliggjøres ikke – verken for deltagere eller publikum.
4. Dommerkortene samles inn, registreres på vanlig måte slik at
plassering kan gis.
5. De 10 hestene med høyest poengsum – uavhengig av gruppe eller
kjønn – ropes inn igjen i ringen for ny vurdering.
6. De fem beste blir igjen i ringen, og ropes opp til premiering i
motsatt rekkefølge.
7. De av deltagerne som ønsker det kan hente dommerkortene i
sekretæriatet. Her vil også en total resultatliste finnes.

§4

Statusrapporter:

•
•
•
•
•
•
•

Økonomi og medlemsregister: Anne har nå overtatt medlemsregistret
av Siri.
NAHF-shop: Anne henter alt hos Marte, foretar opptelling, og
organiserer opphørssalg av varene via websidene.
Web-master:
Medlemsbladet: Nytt blad bør ut i september /oktober.
Registatur:
Nytt fra Echao:
Redaksjonskomitè: Ny redaktør og komitè må på plass snarest, slik at
kvaliteten på bladet (fra Rita’s tid) blir opprettholdt. Marte retter ny
forespørsel til Synne Skulstad.

Kurs og medlemsaktiviteter:
Eventuelt:
7.7-05

•

Hingstekatalogen:
Det er undersøkt priser på DVD og papirkopier til permer, og papir blir
billigst. Papirutgaven vil kunne oppdateres hvert år. De som har betalt
for å være med kan få endret sin informasjon innen høstkåringen.

7.2-08

•

Kåring:
Høstkåringen blir på Starum 11. oktober. NHS ha anvaret for dette
arrangememtet. Er det egentlig en god løsning med kun kåring på
høsten? Hva med evt. leasede hingster- kostbart med interimkåring.
Kanskje kan NAHF organisere en egen kåring for disse – forespørsel
bør rettes til NHS.

§5

Neste dato for styremøte i NAHF:
9.september 2008 kl 17:00 på Rica Oslo Hotell, Oslo

For NAHF
Anne S. Bakken
Sekretær
08.08.08

