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Agenda til Styremøte i

Norsk Araberhestforening
Onsdag 10. oktober 2007 kl. 17:00 Thon Hotell Opera, Oslo

Paragraf/

Tidspunkt Sak

saksnummer
§1

17:00

Møtet åpnes presis

§2

17:00

Valg av møteleder og referent

§3

17:05

Godkjennelse av innkalling og referat fra forrige møte

1.1-07

Utstillinger:





Drammen 16.-17.juni – økonomi/resultat
Utstilling B-show 2008, Drammen - tidfestes
Utstilling National Championship 2008 –
tidfestes, sted?
Utstillingskomité

Kurs og medlemsaktiviteter:
3.1-06



Futurity Cup - Status



Høst 2007: Medlemsmøte/julebord?
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Statusrapport:

§4

5.1-07



Medlemsblad



Hingstekåring høsten 2007, NHS Starum

Eventuelt

7.7-05

|

18:30



Hingstekatalog – status



Ecaho nytt

Møtet avsluttes med fastsettelse av neste møtedato

For NAHF
Kathrine Litland Steffensen
Sekretær
Røa, 20.09.07

Side 1 av 5

Referat fra Styremøte i

Norsk Araberhestforening
Onsdag 10.10 2007 kl. 17:30 Thon Hotel Opera, Oslo
Tilstede:



Tore Nikkerud



Rita Snellingen (WEB-master)



Terje Snellingen



Odd Wilson



Nette Bådal



Frode Flaten



Astrid Kentsrud



Kathrine L Steffensen



Linda Stensrud

Fraværende:

Paragraf/

Sak

Saksnummer
§1

Møtet begynte kl. 17:30.

§2

Valg av møteleder og referent:
Valg av møteleder: Tore Nikkerud

Side 2 av 5
Valg av referent: Kathrine L Steffensen

§3

Godkjennelse av innkalling og referat fra forrige møte 16.08.07:


Ingen anmerkninger til innkallingen eller referater.

Utstillinger:
1.1-07



Utstillinger 2007


B-show Drammen 16.-17.juni – økonomi/resultat

Regnskapet for årets utstilling var ennå ikke klart, men Terje mente det
ville bli et mindre underskudd.
Det har vært vanskelig å få inn alle pengene fra årets sponsorer. Det er
ennå noen som ikke har betalt.
Derfor vil det fra neste år være slik at sponsorpengene må være inne
før katalogen printes.
Rita sender en liste over de som ikke har betalt til Tore, som tar
kontakt med dem.

1.1-08

Utstillinger 2008


Utstilling B-show 2008, Drammen – tidfestes
Dato for neste års B-show blir 7.juni. Denne dato må ikke kollidere
med noen andre B-show i Europa. Hele showkalenderen for
Europa bestemmes i møte i showcomm. Ecaho, 9 nov. Men slik det
ser ut nå er 7. juni en god dato.
Styret ønsker at utstillingen ikke ligger for tett opp til Grand Prix i
Drammen. Geir Gulliksen skal kontaktes og det skal skrives en ny
kontrakt. Tore og leder av showkomiteen i år, skal ordne dette.
Forslag til ny avtale/kontrakt skal legges frem for styret neste
styremøte. Den endelige avtalen mellom G. Gulliksen og Nahf
forventer styret at presenteres for alle involverte. Avtalen bør
henges opp i stallområdet i Drammen



Utstilling National Championship 2008 – tidfestes,
stedfestes:
Dato for neste års nasjonale show blir 2. og 3. august på
Linnesvollen.
Disse datoene kan også komme til å måtte endres,
avhenging av internasjonale datoer.



Forslag til Utstillingskomité: alle i styret skal komme med
forslag/ konkrete navn til neste styremøte.
Informasjon/oppfordring legges ut på nettet og i medlemsbladet av
Rita.
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Kurs og medlemsaktiviteter 2007

3.1-06



Futurity Cup
Ulike sider ved Futurity Cupen ble diskutert:
- Vanlig åringsklasse og Futurity-klassen kan ikke være på samme dag.
Styret ble enige om at da legges det Nasjonale showet på lørdag og
Futurity Cupen på søndag.
- Styret ble enige om at Futurity cupen legges etter rideklassene på
søndagen.
- Unghest-championatene på det nasjonale showet legges rett etter
unghest-klassene, slik at disse unge og uerfarne hestene får kortest
mulig dag.
- Det ble også bestemt at det skal gjøres endringer i forhold til
rekkefølgen innen bedømningen: bevegelser skal vurderes først!
- Nette foreslo at det må lages et reglement i fht handlere, pga at det vil
være få handlere tilgjengelig. Tas opp på neste styremøte.
- Reglement til Futurity Cup i forhold til bedømning skal diskuteres på
neste styremøte:
Stikkord som kom frem: Topp 10, hingster/hopper hver for seg?
Hvordan rangerer vi?
- Det ble foreslått at Hingsteeieren av Futurity - vinneren får 1000
Euro fra og med i år. Dette var hele styret enige i, og det ble bestemt at
det skal gjelde fra første Futurity cup.
- Neste års Futurity-hingster, ca 10 stk ,ble foreslått og skal
undersøkes. Astrid påpekte viktigheten av å få med DNA-profil!
- Vi må være nøye med at vi fraskriver oss et hvert ansvar i fht
hingstene. Kontrakt opprettes som sist, denne gås igjennom .
- Tore påpekte viktigheten av at vi opptrer veldig profesjonelt overfor
hingsteeierne. Det skal sendes ut et felles standardbrev til alle
hingsteeiere på engelsk. Dette ble diskutert og endringer foreslått.
Nette fikk introduksjonsbrev på engelsk som ble benyttet forrige
gang av Tore, og hun ble bedt om å se over dette og komme med
kommentarer til Tore.
Det ble fattet vedtak om at eksterne hingster skulle gis anledning til å
delta i Futurity Cup neste år. Videre ble størrelsen på deltageravgiften
diskutert. Dette ble stemt over, og flertallet i styret mente at eksterne
deltagere skal betale gjennomsnittet av prisene for Futurity hingstene
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Høst 2007: Medlemsmøte/julebord?
Mulig med et seminar for medlemmene i januar, forslag legges
frem på neste styremøte.

§4

Statusrapport:


Medlemsbladet

Neste nummer: deadline 1. desember, kommer ut før jul.
Siste nummer er sendt ut.


Ecaho nytt

Mye arbeid gjøres nå i Showcommission i Ecaho. Revidering av Blue
Book som er svært viktig. Det har vært avholdt 2 arbeidsmøter om
dette. Alle datoer for samtlige ECAHO utstillinger er nå sendt inn til
ECAHO fra hvert land, og disse skal inn i en endelig showkalender som
skal bestemmes i møte i showcommission i Verona 9 nov. I dette møte
skal også alle revideringene i Blue Book settes.
Tore delte ut informasjon vedr. hva som foregår i Ecaho, samt detaljert
hva man arbeider med vedr. revidering av Blue Book.

5.1-07

 Hingstekåring høsten 2007, NHS Starum
Gjennomført med 5 hingster. God gjennomføring.
Alle ble kåret. Resultatene legges ut på nettet når Starum legger ut.

Eventuelt

7.7-05

7.8-07
7.9-07



Hingstekatalog – status. Mette har visstnok lagt inn 50%. Skal
legge inn 70 hingster til før jul. Mette var ikke tilstede, men har
lovet å få katalogen ferdig til jul.



NHS: vi må søke om midler. Frist i november. Tore ordner dette.



Tore og Flemming Meland har kjøpt elgkjøtt fra årets jakt til
breeders evening neste år. Den kan tilberedes på First Hotell i
Drammen lørdagskvelden på utstillingen. Pris på dette sjekkes opp
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til neste gang. Tore ordner med dette.

7.10-07



Nette tok opp 3 punkter:

1) Møtested for styremøtene, ønsker at sted endres, Gardermoen er et
godt alternativ. Det ble bestemt at neste styremøte gjennomføres på
Gardermoen.
2) egenandel for styremedlemmer på 500 kroner er for høy. Forslag
250,- kroner. Styret godtok dette.
3) Medaljesystemet bør justeres.
Styret bestemte at medaljene skal beholdes, men poengsumgrensene
bør endres. Slik utviklingen har vært, blir kun sølv og gullmedaljene
brukt. Dette gjelder kun for Norge.



Astrid presenterte fra det nye datasystemet til
registraturet: Vidar Gundersen har forslag til hvordan
datasystemet skal legges opp. Dette ble presentert i papirform for
styret.



Registraturet tar svært lang tid. Astrid vil etter hvert trekke seg ut,
når det nye systemet er oppe og går.



Deltakelse på avlsmøte-sikkilsdalen, info fra dette.

7.11-07

§5

Neste dato for styremøte i NAHF:
14. november kl 18:00 på Gardermoen

For NAHF
Kathrine Litland Steffensen
Sekretær
Oslo 12.10.07

