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• Tore Nikkerud 
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• Terje Snellingen

• Frode Flaten 

• Linda Stensru

• Nette Bådal 

• Siri Hagen 

 

 Fraværende:  

• Kathrine L Steffensen 

• Odd Wilson 

 

Paragraf/ 

Saksnummer 

Sak 

 
               

§
                                                                                                                                 

 1 Møtet begynte kl. 17:30. 

               
§ 2 

                                                                                                                                           
Valg av møteleder og referent: 

Valg av møteleder:  Tore Nikkerud 

Valg av referent: Siri Hagen 



               
§ 3 

                                                                                                                   
Godkjennelse av innkalling og referat fra forrige møte:                     

• Ingen anmerkninger til innkallingen eller referater.  
 

 
 

   § 4          Statusrapport: 

1. Medlemsbladet 
Medlemsbladet er sendt ut. Vibeke blir forespurt om hun ønsker å bli 
offisiell redaktør for medlemsbladet.  
Medlemsbladet skal sendes styremedlemmene for gjennomgang før 
trykking.  
Neste nummer er satt til april.   
 

                   

3.1-06 
 

 
Kurs og medlemsaktiviteter: 

• Futurity Cup 
 

1. Auksjonen 
 
Hingstene er nå presentert i blad og på web. Informasjon om det 
blir sendt frossen eller fersk sæd samt hingstens lokasjon blir 
oppgitt på hingstelisten på web i tillegg til på hingstens egen 
infoside.  
Auksjonsstart er satt til 3. mars kl. 21:00 
Hingstene blir lagt ut en og en i tilfeldig rekkefølge og hver auksjon 
varer i 24 timer. Auksjonen vil være åpen i 5 minutter etter siste 
bud. Vinner av auksjonen blir offentliggjort umiddelbart etter 
auksjonen. Budintervall blir satt i systemet til kr. 500,- 
Om problemer med Internett oppstår for enkelte medlemmer kan 
de ta kontakt med webmaster for å kunne være med på auksjonen. 
Kun de som har betalt kontingenten for 2008 vil få tilgang til å by.   
 
2. Gjennomføring av FC-klasse 2008 
 
Futurity Cup klassen skal foregå på National Championship i 
august. National Championship flyttes til 23-24. august da den 
satte dato kolliderer med European Egyptian Event.  
 
Det må settes ned en utstillingskomité for National Championship. 
Styret sender også forespørsel til Titti og Knut Hamre om de kan 
arrangere bruksklassene ved NC, styret ønsker en gjentakelse av 
bruksklassene i 2006 som var en stor suksess.  
Ønsket sted for NC er Linnesvollen i Drammen på hovedarenaen.  
NAHF ønsker at kiosken ved hovedarena er åpen, enten i regi 
NAHF eller eventuelt i regi Drammen og Omegn Rideklubb.  
 
Forslag til dommere ved NC (fra ECAHOs A og B liste med 
forskjellige interesselinjer):  
Christine Jamar, Peter Upton, Marianne Tengsted, Peter Gamblin, 
Mark Ismer, Sylvia Eberhart, Mark Trela og Jerzy Bialobok. 
 
Lørdag 23. august vil bruksklassene, samt unghestklassene 
inkludert championater bli gjennomført.  
Søndag 24. august blir det da seniorklassene og FC-klassen 
 
Praktisk gjennomføring av FC klassen 

• FC-klassen deles i to grupper grunnet antall hester.  



• Pulje A defilerer og vises på samme måte som ved vanlige 
utstillinger og forlater så arenaen. 

• Pulje B defilerer og vises på samme måte som pulje A.  
• De 10 beste hestene fra begge puljene til sammen kalles inn i 

ringen, defilerer på nytt og stilles så opp en og en. 
• Hestene samles ved gjerdet. 
• De fem beste annonseres i motsatt rekkefølge og går til midten av 

ringen.  
• De fem resterende forlater arenaen.  

Det skal ikke gis poeng i FC-klassen, dommerne skal rangere 
hestene og ikke samarbeide.  
Dommerne vil få beskjed om å vektlegge første defilering ekstra da 
dette er unge hester.  
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7.7-08 

Eventuelt 
 

• Årsmøtesaker 

- Innkallelse til årsmøtet sendes ut så fort som mulig. Allkopi ble 
foreslått til trykkingen.  

 
- Budsjettet ble gjennomgått og vil bli sendt ut til medlemmene 
sammen med innkalling til årsmøte 
 
- Waho trofeet 2008 skal deles ut på årsmøte. På grunn av få forslag 
besluttet styret å igjen henvende seg til medlemmene via websiden for 
flere forslag.  

•  Medaljesystemet 
Styret legger fram to forslag til årsmøtet.  

- Høyning av poengsummene for medaljene 
- Å bruke medaljer som deltagerbevis i stedet for premiering 

av poengsum. 
 
• Forumet.  

Det ble besluttet at forumet kun skal ha to kategorier 
o Generell diskusjon 
o Spørsmål til Styret 

I sistnevnte skal spørsmålene besvares av styreleder i samarbeid med 
resten av styret. 
 

• Salg av gamle medlemsblader via web 
Det ble besluttet å selge gamle medlemsblader via web. Prisen settes til 
kr. 30,- pluss porto. 
 

• NAHF-shop 
NAHF-shop har fremdeles en del rekvisita. Styret ønsker en oversikt 
over disse. Det ble foreslått å lodde ut rekvisita ved NAHFs 
arrangementer.  
 

§ 5 

 

Neste dato for styremøte i NAHF:  

 29.februar kl 11:00 på Rica Oslo Hotell, Oslo 



  
 
 
 
 
For NAHF 
 
Siri Hagen 
Webmaster 
Oslo 25.02.08 
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