
 
Referat fra Styremøte i  

Norsk Araberhestforening 
Fredriksborg Hestesportsenter 19. mai 2013

Tilstede: 
Boel Elisabeth Valsø 
Thor Egil Øvrebotten 
Christine Keyser 
Tommy Husebye (møterett) 
Ikke møtt: 
Kamilla Berger Andersen 
Kathrine Litland (var tilgjengelig på telefon for avgjørelser/spm.) 
Tone Guttormsen (møterett) 
Møtet begynte kl. 16:35. 
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 
Gjennomgang av anlegg og mannskap: 
Poengføring; James Bailey el. Siri Hagen. 
Speaker; Mette Normand. 
Musikkansvarlig; Lars Altenborn. 
Sekretariat; Steffensen, Keyser og Guttormsen + 1. Forslag om at sekretariatet ikler seg 
refleksvester, slik at disse er godt synlige for publikum/utstiller. Det vil da være lettere å 
komme i kontakt med sekretariatet. Keyser er ansvarlig for innkjøp.  
Stallansvarlig; Keyser.  
Hjelpemannskap; Hestesportsenteret er forespurt i forhold til om de kan være villig til å 
hjelpe til i forbindelse med showet, og de har bekreftet at de kan bidra. Det vil blant annet 
være behov for 2 personer for å hente dommerskjemaer, og levere disse til speaker/



poengansvarlig. Mannskap til å fylle bokser med flis, samt 1 hjelpemann som bistår 
"Danskeboksene" med rigging/nedrigging av teltbokser.  
Bokser; "Danskeboksene" og faste bokser - kostnader for NAHF er på 850 per boks per 
helg (inkludert moms). 
Fotograf; Guererra, Tommy tar kontakt med fotografen for avklaring av avtale.  
VIP & Breeders Evening: 
VIP-telt; Husebye har forespurt "Måneproduksjoner" vedrørende leie av telt. Telt på 3 x 3 
meter vil koste 4000 kr esklusiv moms (for hele helgen) inkludert gulv, samt rigging/
nedrigging. Styret og Showkomiteen er enige i at vi leier inn et telt som kan brukes til VIP 
og "Breeders Evening". NAHF har stoler, bord må leies av "Måneproduksjoner".  
Skjenkebevilling; Øvrebotten har fått godkjent skjenkebevilling for VIP-teltet.  
Breeders Evening; Husebye har ikke lyktes med å skaffe tilfredstillende lokale i 
Fredrikstad. Vedtatt at "Breeders Evening" arrangeres i VIP-teltet. Øvrebotten har ordnet 
med sponsing av mat, samt crew til servering av VIP og "Breeders Evening".  
Premier & Gaver: 
Premier; Samtlige deltagende hester får deltakermedalje. Rosetter  til 1-3 plass i hver 
klasse. Plakett med hestehode fra "Sally Reece" til Gullchampions, BIS, Most Classic og 
Beste Norskoppdrettet. Glassvaser med NAHF-logo til Sølv- og Bronsechampions. Sasheer 
til Gull, Sølv og Bronsechampions, BIS og Liberty Champion. Showhodelag til Beste 
Amatørhandler.  
Premieutdeler; Valsø + 1. 
Gaver til dommere/DC/Ringmaster; Plakett med hestehode fra "Sally Reece".  
Dommere/DC/Ringmaster - service: 
Sjåfør; Carcary. 
Leie av 9-seter; Husebye booker egnet bil. 
Bevertning; Dommere/DC/Ringmaster vil motta samme servering som VIP. 
Overnatting; Det er booket 20 enkeltrom på Rica City Hotel Fredrikstad til dommere/DC/
Ringmaster/Showkomiteen mm. Husebye har fått rabbaterte priser til 695 kr per rom per 
natt for disse rommene. Det er mulig å leie brakker på Hestesportsenteret til 200 kr per 
seng per natt. Brakkene har 8, 7, 6 og 3 senger. Brakken med 8 senger er booket til 
Øvrebotten og hans crew. Brakken med 3 senger er booket til Keyser.  
Påmeldinger & Utstillingskatalog: 
Påmeldinger; Boel. 
Utstillingskatalog; Anne Bakken. 



Diverse: 
Husebye har tatt initiativ til å invitere til et internasjonalt DC-kurs i forbindelse med 
utstillingen. Det er sjelden disse kursene arrangeres, og for å bli ECAHO-godkjent DC må 
man har fullført kurset.  
Poengpiker; enstemmig vedtatt at ordningen med dette avvikles i forbindelse med B-
showet 2013. 
Veterinær; En av DCene vil fungere som dette.  
Statusrapporter 
Økonomi - ikke mottatt siste oppdatering fra Kasserer.  
Medlemsregister - per i dag er det ca. 150 medlemmer. 
Registratur - registrator har informert styret om at hun etter hvert vil trekke seg som 
registrator. 
Webmaster/Webkomité - intet å meddele.  
Medlemsblad/Redaksjonskomité - Mail fra redaksjonskomiteen avventes vedrørende 
planer for det neste medlemsbladet.  
Nytt fra ECAHO - intet nytt. 
NHS - Øvrebotten forsøker å komme i kontakt med NHS. 
3.13.01.13 Beste Allroundaraber 
Styret har ikke lyktes med å komme i kontakt med Lene Hammeren. Wam har informert 
om at de kan sponse med 5000 kr, Hammeren har sagt hun kan sponse med bedekning 
med hingsten Bumar.  
FC-Cup - Status 
Styret arbeider videre med dette.  
5.13.01.13 Utestående fra utstilling 2011 og 2012 
Purringer er foreløpig ikke sendt. Mangler blant annet informasjon fra Bjerke.  
4.1 - 2013 Kalender for 2014 
Keyser er i kontakt med en grafisk designer fra "Haslum Grafisk" som kan gjøre selve 
designet/utarbeidelsen av kalenderen gratis, under forutsetning av at "Haslum Grafisk" 
trykker kalenderne. Foreløpig usikkert hva kostnadene vil bli. Keyser arbeider videre med 
dette.  
4.3 - 2013 Artikkel om araberhesten mm 
Keyser har vært i kontakt med heste/araberhestmagasiner i forhold til om de kunne tenke 
seg å lage en reportasje fra utstillingen. "Equilife" har meldt at de er positive til dette.  
4.8 - 2013 Varebeholdningen  
Keyser har lyktes med å komme i kontakt med eier av lageret i Hokksund. Det er vedtatt at 
denne lagerplassen avvikles. Styret har mottatt tilbakemelding i forbindelse med 
vareopptelling fra registrator, kasserer og Hege Guldager. Arbeidet med en fullstendig 
vareopptelling fortsetter.  
4.9 - 2013 Sponsorship-pakker 
Arbeidet med dette avventes.  



4.10 - 2013 Lotteri 
Styret arbeider videre med dette.  
9.13.01.13 NAHF´s medlemsskap i NRYF 
Det har foreløpig ikke lyktes styret å komme i kontakt med Akershus Rytterkrets. 
Avgjørelse i forbindelse med medlemsskapet, avventes i påvente av svar.  
4.12 - 2013 Sponsorstøtte til araberhestarrangement i Midt-Norge, samt 
"Araberhestens dag" 
Enstemmig vedtatt og avgjort. Svar fra NAHF er sendt til Nyland og Ellingsen. Nyland 
ønsket å bruke NAHF sin logo i forbindelse med arrangementet, på rosetter/katalog/
invitasjon. Da arrangementet er i privat regi og NAHF verken er arrangør/medarrangør, 
har styret enstemmig vedtatt at Nyland ikke kan benytte seg av logoen til NAHF i 
forbindelse med arrangementet. Bruk av NAHF sin logo vil i dette tilfellet være villedende, 
da arrangementet ikke har tilknytning til foreningen.  
4.13 - 2013 Ønske om refundering av FC-vinnerbud 
Styret har enstemmig (4 for, 1 blank) avslått forspørselen til Lina Marie Guldager. Se 
vedlegg 1 for svarbrev.  
4.14 - 2013 Tilbud om embryo fra Berg til NAHF 
Tilbudet fra Berg er forbeholdt NAHF´s medlemmer, og informasjon vil bli lagt ut på 
hjemmesiden og Facebook.  
4.15 - 2013 Valg av kåringsdommere 
NHS ønsker i utgangspunktet 5 kåringsdommere, men NAHF har ikke nok kvalifiserte 
dommere til dette. Styret forespørr Mette Normand.  
4.16 - 2013 Sponsing av NM-distanse 
Enstemmig vedtatt at NAHF sponser med et biothane-hodelag til vinneren av NM 
distanse. Keyser undersøker priser.  
Eventuelt:  
4. 17 - 2013 Det har kommet en henvendelse fra Elin M. Ellingsen til styret i NAHF, 
vedrørende betaling for fotografering i forbindelse med showet i 2011. Det har vært 
motstridende tilbakemeldinger i forhold til hva som ble avtalt, og det finnes ingen skriftlig 
dokumentasjon på en eventuell avtale. Styret har vedtatt å utbetale utestående.  
Boel ønsket tilbakemeldinger fra Styret, i forhold til hva vi forventer av hverandre 
vedrørende vår innsats/arbeidet for NAHF.  
Vi forventer at det svares på mail, og at dennen sjekkes en gang i løpet av dagen . Vi 
forventer at man ringer opp igjen om man har et ubesvart anrop fra et av styrets 
medlemmer, evt. svarer på SMS. Vi forventer at man stiller foreberedt på møter, i forhold 
til at man har satt seg inn i agenda og innkalling. Vi forventer at man leser igjennom 
referater og lignende. Vi forventer at man følger med på Facebook.  
Neste møte: Fredag 28. juni på Fredriksborg Hestesportsenter (om det ikke kommer i 
konflikt med arbeidsoppgaver forbundet med utstillingen). 



Lina Marie Guldager 
Radyrveien 31 
1551 Son 

4.13 - 2013 Ønske om refundering av FC-vinnerbud 
Styret v/Norsk Araberhestforening har på styremøte den 19. mai 2013, behandlet din 
anmodning om å få refundert FC-vinnerbudet med hingsten Kabsztad.  
Styret ønsker først og fremst og uttrykke forståelse for den frustrasjon og fortvilelse du 
må ha opplevd, i forbindelse med prosessen for inseminering. Styret har tatt stilling til 
om det er forhold ved denne prosessen, som gjør at det er grunnlag for refundering,  
Formålet med Futurity Cup er å formidle internasjonale hingster av topp kvalitet, til en 
gunstig pris for medlemmer av NAHF. Styret er av den oppfatning av man bør kunne 
forvente at de som byr på bedekninger med fersk eller frossen semin, setter seg grundig 
inn i prosessen forbundet med dette, og gjør nødvendige undersøkelser på forhånd. Dette 
i forhold til rutiner for forsendelse, tolldeklarasjon og lignende. 
Vi forstår selvfølgelig at Michalow ikke har vært enkle å samarbeide med. Dette er sterkt 
beklagelig, og vi vil ta det til etterretning ved en eventuell ny Futurity Cup-auksjon.  
Det er en kjensgjerning at det er vanskligere å få en hoppe drektig med fersk og særlig 
frossen sæd, enn ved naturlig bedekning. Ofte må hoppen insemineres flere ganger før 
hun tar seg, og man har følgelig ingen garantier for at hun blir drektig. Nå har Styret 
forstått det som at hoppen din føllet 15. august 2012, og at du da inseminerte på 
føllbrunsten den 28. august 2012, dette jamført med hjemmesiden 
www.aeonarabians.com.  
Styret stiller seg noe undrende til at du valgte å avstå fra å inseminere på nytt. Du hadde 
da oppnådd kontakt med Michalow, mottatt en forsendelse med fersk sæd og hadde da 
vært igjennom en prosess som resulterte i at du faktisk fikk en leveranse. Det ville da vært 
større sannsynlighet for at den neste leveransen ville foreløpt på en enklere, og for deg 
mindre frustrerende måte. 
At du valgte å satse alt på et kort, en eneste inseminering, og da avstå fra å inseminere 
flere ganger når du hadde muligheten, kan neppe NAHF lastes for.  
Styret kan ikke se at det skal være mulig for Futurity Cupen v/NAHF å stille noen form 
for garanti for levende født føll. Det vil alltid være en viss risiko for at hoppa ikke tar seg, 
og årsakene kan være så mange. Det har dessverre vist seg at FC-vinnere gjentatte ganger 
opplever utfordringer av ulike slag i forbindelse med bedekninger. Da Futurity Cupen v/
NAHF er å anse som en formidler av bedekninger, hviler mye av ansvaret på hoppeier for 
at de riktige forutsetningene er tilstede for at hoppa skal kunne bli drektig.  
Vi forstår at selve prosessen med forsendelse av sæd ikke fristet til gjentakelse, men da du 
faktisk mottok en leveranse og selv har valgt å avstå fra å prøve på nytt, kan Styret i 
NAHF ikke se at det er grunnlag for at du skal få refundert ditt vinnerbud 
Styret har enstemmig (4 for avslag, 1 blank) avslått din anmodning om refundering av 
vinnerbudet. 
Ønsker du en ny vurdering av din forspørsel om refundering, kan du rette denne til 
ankenmeda.  


