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Tilstede: 

 

 

• Tore Nikkerud 

ger 

 

 

 

 
 
 
 

• Marit Rakvaag 

• Marte Rude 

• Hege Guldan

• Mette Nordmand

• Terje Snelligen 

 

 Fraværende:  

• Anne Synnøve Bakken 

• Siri Hagen 

 

Paragraf/ 

Saksnummer 

Sak 

 
               

§
                                                                                                                                 

 1 Møtet begynte kl. 17:15 

               
§ 2 

                                                                                                                                           

Valg av møteleder:  Tore Nikkerud 

Valg av referent:                       Marit Rakvaag 



               
§ 3 

                                                                                                                   
Godkjennelse av innkalling og referat fra forrige møte:                     

• Ingen anmerkninger til innkallingen eller referater.  
• Gikk  raskt igjennom forrige styres referat 

 

 
 
              • Utstillinger 2008. 

• Nahf`s Int. B-show 28-29 juni 08. 
        Tommy kunne ikke delta på møte men            budsjettet,skal 
oversendes Tore så for som mulig. 

 Dommere i boks 

 Hovedsponsor mangler 

 Bokser bestillt 

 Halden rideklubb hjelper til 

 Budsjett fra i fjor som mal 

 Ta forebedhold om vær. Anbefal gressbrodder 

 Klassesponsor, Marte 

 Speaker, Mette  

 Ringmaster Odd Wilson 

 Premier ,Hege innkjøp av nye statuer fra Robert Lerum, 30 år 
siden første utstilling på Ekeberg. 

 Invitasjonen må ut så fort som mulig. 

 Stand på utstillingsplassen kr. 1500,- gratis for de på hobbybasis.  

 

       National Championship 23-24 august 08, Linnesvollen 

 Valg av utstillingsleder 

 Stevneleder for bruksklasser. 

 Invitere medlemmer til å bidra. Siri legger ut på nett. 

 Dommere : 

• The Hon.Finn Guinness, B-list, GB 

• Ferdinan Huemer,A-list,Østerike 

• Marianne Tengsted, A-list, DK 

 

 

 
 



                   

§ 4 
 

 
Statusrapporter: 

• Bra økonomi, FC penger settes på egen konto. 
• Medlemsmassen stabil. 
• Nahfshop tar opphørsalg på utstillingene. 
• Web master: Strålende! 
• Medlemsblad fungerer bra. Vil Vibeke ta på seg jobben 

permanent? Flere interjuer av FC  aktører. Litt mer 
medlemsstoff? 

• Redaksjonskomite: Marte tar seg av FC  interjuene. 
• Registraturet: går så det suser. Må begynne å se oss  om 

etter en ny registrator 
• ECAHO: Det skal være show commison 
Møte ,ikke avgjort om noen drar.  
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Eventuelt: 

• Utstillingskurs utsettes til nyåret. 
• Det bør anbefales avlshoppe/fosterforsikring  til FC vinnerne. Slik at 

de får pengene tilbake om bedekningen ikke lykkes eller hoppa kaster. 
• Om FC bedekninger ikke blir brukt samme året som auksjonen er 

føllene ikke automatisk med ved neste FC, men må meldes på med 
samme kriterier som føll som ikke er fra FC-auksjonen.  

• Waho trofeet deles ut på B-showet. 
• Forslag til Pengepremie til den Distansearaberen som går flest km i 

året. Dette må diskuteres litt til. 
Det er dessverre mange flotte arabere som går i sporten som ikke  registrert 
i Nahf. 

• Marte svarer på brevet fra Otto. 
 
 

 

§ 5 

 

Neste dato for styremøte i NAHF:  

 20 mai kl 17:00 på Rica Oslo Hotell, Oslo 

  
 
For NAHF 
Marit Rakvaag 
Nesteleder 
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