

Referat fra Styremøte i  

Norsk Araberhestforening 
Egon Byporten Oslo den 7. april 2013

Tilstede: 
Boel Elisabeth Valsø 
Thor Egil Øvrebotten 
Christine Keyser 
Kathrine Litland Steffensen 
Tone Fauske Guttormsen (møterett) 
Tommy Husebye (møterett) 
Ikke møtt: 
Kamilla Berger Andersen 
Møtet begynte kl. 11:35. 
Møteleder: Valsø 
Referent: Keyser 
Ingen innvendinger i forhold referat fra forrige styremøte, eller innkallingen. 
1.1.- 2013 NAHF´s Int. B-show Fredriksborg Hestesenter 29-30 juni 2013, 
Statusoppdatering ved Showkomiteen 
Sponsorer; per nå er NAHF lovet sponsing på 1 championat + 1 klasse. Husebye 
kontakter oppdrettere i Sverige, Litland og Guttormsen oppdrettere i Norge og Danmark 
for arbeidet videre med sponsing. 
Grensepassering; vedrørende grensepassering så må hesteeiere/utstillere selv sørge for 
carnet. Informasjon om dette vil legges ut på websiden.  
Budsjett; enkelte poster er mangelfulle, blant annet kost/overnatting til mannskap. Bør vi 
leie inn mannskap fra Hestesportsenteret til å hjelpe til ved utstillingen? Husebye 
undersøker om dette er en mulighet, samt kostanden forbundet med dette.  
Leie av anlegg; Showkomiteen har fått til en særdeles god avtale med Fredriksborg 
Hestesenter, som blant annet innebærer at 2 store uteridebaner samt ridehus står til vår 
disposisjon. Hestesentret har gode sanitære forhold (dusj/toaletter), som personalet ved 
Hestesporsenteret sørger for er rent under hele utstillingen. De har 5 vaskespilt med 
varmt/kaldt vann, og det vil være kort vei mellom utstillingsringen og stallene. 
Hestesportsenteret ligger også lett tilgjengelig fra motorveien. Hestesportsenteret vil selv 
drifte kiosksalg, og vi får benytte det anlegget har av pynt som blomsteroppsatser og 



lignende. Tilgang til lydanlegg inne/ute. Husebye viste fram bilder tatt på 
utstillingsplassen.  
Henting av dommere/DC; besørges av Camilla Carcary. Forslag om å leie 9 seter, for 
mer effektiv transportering. 
Overnatting; det ligger et hyggelig pensjonat i gamlebyen i Fredrikstad hvor dommere/
DC kan bookes inn, under forutsetning  av at det er toalett/dusj på rommene. Pensjonatet 
har foreløpig ikke åpnet for sesongen, så Husebye har ikke lyktes med å komme i kontakt 
med innehaver. Husebye følger opp dette.  
Transport av dommere/DC; undersøkelser er gjort i forbindelse med flybilletter, dette 
sendes til kasserer slik at disse kan betales fortløpende.  
Dommere/DC; dommere og DCér er booket, men Court er ikke 100% bekreftet. Husebye 
venter svar på dette i løpet av helgen.  
Ringmaster; besørger transport selv. Foreningen kan dekke opphold for en av dem, samt 
transportkostnader. 
Leie av bokser; 21 bokser er tilgjengelig på Hestesportsenteret for samme kostnad som 
for leie av teltboks. Teltbokser er booket.  
Yttre ringmaster; ikke avklart, DC har tidligere pleid å fungere som dette.  
Veterinær; booket, men her må det avgjøres hva dette skal koste. Det har tidligere kostet 
ca. 2500 kr, men det må her avklares om dette er akseptabelt for veterinæren. 
Speaker; Normand er forespurt, og hun har sagt ja.  
Poengføring; James Bailey er forsepurt, svar avventes.  
Ansvar for musikk; Siri Hagen har meldt interesse, samt at Lars Altenborn er forespurt.  
Sekretariat; besørges av Litland, Guttormsen og Keyser. Sekretariatet vil være 
tilgjengelig på utstillingsplassen/i umiddelbar nærhet til utstillingsplassen under hele 
utstillingen. Oppgaver forbundet med stallene (Stallansvarlig) faller inn under 
sekretariatet. 
Forslag om at utstillingskomiteen og styret møtes torsdag kveld den 27. juni i forbindelse 
med utstillingen. Alle er positive til dette.  
Forslag om at ustillere/publikum møtes på Majorstuen i Fredrikstad fredag kveld, for 
hyggelig samvær.  
Breeders Evening; forslag om at foreningen besørger dette selv. Forslag om å leie et 
lokale i Fredrikstad. Husebye undersøker muligheten for dette. Øvrebotten har et team 
som kan sørge for maten. Menyen vil bestå av fisk og kjøtt. Svært lite kostnader i 
forbindelse med dette, da foreningen blir sponset med kjøtt/fisk, tilbredening av mat og 
servering.  



VIP-bord; bør være gulv og telt. Forslag om leie av dette. Kostnad vil bli på ca. 3500 kr. 
Keyser sørger for det estetiske, teamet til Øvrebotten for servering/oppvartning. 
Premier; restlageret befinner seg hos Guldager. Behov for å bestille sølvmedaljer, sløyfer, 
bånd og statuer, samt championatpremier. Litland og Guttormsen tar ansvaret for dette.  
Utstillingskatalog; forslag om å slå sammen medlemsblad og utstillingskatalog. Kurt 
Henry er forespurt om han kan stå for det layoutmessige. Bakken kan i denne perioden 
ikke ta på seg ansvaret for å lage et blad grunnet eksamen.  
Påmeldinger; Valsø har ansvaret for dette. 
Poengpiker; bør se presentable ut. Husebye forespør Hestesportsenteret om de kan stille 
med noen.   
Sjenkebevilling; Øvrebotten undersøker mulighet for dette, da det kan være aktuelt å 
servere alkoholholdig drikke i VIP-telt, på utstillingsplassen samt ved "Breeders Evening". 
Minimumsantall; forslag om et minimumsantall på 50 hester ved fristens utløp, 3. juni 
+ 2 dager. Vedtatt. Arbeidet med å "verve" utstillere må begynne allerede nå! 
Statusrapporter 
Økonomi - status konto:  FC - 35 077,12 kr  
    Medlemskonto - 14 457,42 kr 
    Registratorkonto - 136161,18 kr 
     
Medlemsregister - per i dag er det ca. 143 medlemmer. 
Registratur - registrator har intet å meddele. 
Webmaster/Webkomité - invitasjonen til utstillingen må legges ut lett tilgjengelig. 
Medlemsblad/Redaksjonskomité - Redaktør Nena Bjerke har trukket seg. Mail fra 
redaksjonskomiteen avventes vedrørende planer for det neste medlemsbladet.  
Nytt fra ECAHO - valg av representant, se sak 4.7-2013. 
WAHO Trofé 2012 - LB Gucci er enstemmig valgt.  
NHS - Øvrebotten er representant, og holder kontakten med Norsk Hestesenter Starum. 
10.09.09.12 Distanseritt arrangeres av NAHF 
Froland Rideklubb kan arrangere dette, men det forutsetter at NAHF er medlem av NRYF. 
Terminlisten viser at det er svært mange ritt på Sørlandet, men det kan være aktuelt med 
ett "fri fart" ritt på Østlandet. Styret fortsetter arbeidet med dette på et senere tidspunkt. 
3.13.01.12 Beste Allroundaraber 
Styret har ikke lyktes med å komme i kontakt med Lene Hammeren, informasjon må ut til 
medlemmer.  
FC-Cup - Status 
Styret arbeider videre med dette.  
5.13.01.13 Utestående fra utstilling 2011 og 2012 
Styret arbeider videre med dette. 
4.1 - 2013 Kalender for 2014 



Styret er positive til forslaget. Keyser kontaker Hagen for å undersøke hva kostnadene ble i 
forbindelse med den forrige kalenderen, samt med Haslum Grafisk.  
4.2 - 2013 Verving av medlemmer 
Avventer dette, da det vil medfører store kostander for foreningen. Forslag om å legge ut 
medlemsblader på ridesentre rundt omkring. Litland påtar seg ansvarer for å distribuere i 
sitt nærområde.  
4.3 - 2013 Artikkel om araberhesten mm 
Artikkel; styret fører arbeidet med dette videre. Keyser kontakter "Equilife". 
4.4 - 2013 Økonomiske inngåelser 
Enstemmig vedtatt. 
4.5 - 2013 Referat fra ulike komiteer/verv/representanter 
Enstemmig vedtatt. 
4.6 - 2013 Utgifter i forbindelse med styremøter og lignende 
Styret er enige i at vi midlertidig begrenser utgifter til styremøter o.l. 
4.7 - 2013 Valg av ny ECAHO-representant 
Otto Berg er enstemmig valgt. Husebye ønsker å avrunde sitt engasjement for ECAHO/
NAHF ved å delta på førstkommende møte i ECAHO. Styet er positive til dette.  
4.8 - 2013 Varebeholdningen  
Styret ønsker en oversikt over alt av effekter, og at hele varebeholdningen samles på ett 
sted. Øvrebotten har tilbudt seg å ha dette hjemme hos seg. Styret arbeider videre med å 
sørge for en varetelling. 
4.9 - 2013 Sponsorship-pakker 
Styret er positive, og fører arbeidet videre med dette. 
4.10 - 2013 Lotteri 
Styret er positive til dette. Styremedlemmer forsøker å skaffe 2 premier hver til neste 
styremøte. 
4.11 - 2013 Saker/henvendelser som skal behandles av styret skal være 
skriftlig 
Enstemmig vedtatt. 
9.13.01.13 NAHF og medlemsskap i NRYF 
Styret har foreløpig ikke fått svar fra NRYF. 
Eventuelt: 
NAHF og kommuikasjon opp mot andre interesseorganisasjoner for araberhest i Norge. 
Forslag om bedre dette. Styret skulle gjerne sendt representanter, men kan ikke dekke 
kostander forbundet med dette. Litland reiser til Stavanger og "Araberhestens Dag" som er 
i regi av VIBA.  
Møtet avsluttet kl. 15:45. 
Nytt møte blir på Fredriksborg Hestesenter i Fredrikstad, i løpet av mai.  




På vegne av NAHF 
Christine Keyser 
sekretær 


