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Tirsdag 20. november 2007 kl. 17:30 SAS Radisson, 
Gardermoen

Paragraf/

saksnummer

Tidspunkt Sak

§ 1 17:30 Møtet åpnes presis

§ 2 17:00 Valg av møteleder og referent

§ 3 17:35 Godkjennelse av innkalling og referat fra forrige møte

                     

                                   

3.1-06  

Kurs og medlemsaktiviteter:

 Futurity Cup 

1. Hingsteliste, informasjonsbrev til 
hingsteeiere og kontrakt

2. Reglement, statutter

3. Gjennomføring av FC klasse, åringer
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| Møtet avsluttes med fastsettelse av neste møtedato

For NAHF

Kathrine Litland Steffensen
Sekretær
Røa, 14.11.07



Referat etter styremøte i NAHF
tirsdag 20. nov. 07.

SAS Radisson, Gardermoen.

Tilstede:
Tore Nikkerud, formann
Terje Snellingen, kasserer
Linda Stensrud, vararepresentant
Odd Wilson, vararepresentant
Rita snellingen, webmaster, redaktør.
Fravær:  Nette Bådal, nestformann, (inhabil til FC behandling)
                 Frode Flaten (delvis på telefon) styremedlem.
                 Kathrine Litland, sekretær.

Ingen merknader eller kommentarer til forrige styremøtereferat.

Formannen innkalte til styremøte  for utelukkende å diskutere FC.  For å komme videre i styrets 
fremdrift vedr. Futurity Cup var det nå nødvendig å ta en ny gjennomgang og diskusjon vedr. 
gjennomføring av FC, og bringe på banen alle de innlegg som hadde kommet på forumet av 
medlemmene.  

3.1-06            Futurity Cup.

# Hingsteliste. 
Hingstelisten var som tidligere oppsett.  Det var nå viktig å få korrigert informasjonsbrev og 
kontraktsbrev til hingsteeierne og få sendt ut dette. Disse ble ble gjennomgått på møtet og justert på 
noen punkter. Tore korrigerer disse og sender over de til de som har fått delegert ansvar å kontakte 
hingsteeiere.

Thee Aprentis -                                        
Magnum Psyche-                                       
Jamal El Dine -                                          
Al Lahab          -                                         
Shaklan Ibn Bengali -                                
El Cid   -                                                    
Esphino / BS Spesific                                
Ekstern  -                                                   
Borsalino  -                                                
Shahin Al Nakeeb      -                              
OM El Bahrain -                                       
WH justice -                                              
Disse hingster jobber vi nå med i første rekke. 

# Regler- statutter.

Mye diskusjoner blant tilstedeværende, hvor man etter hvert kom frem til følgende vedtak:

Årets hingsteliste med 10-11 hingster er gjenstand for auksjonen.
Hingstelisten får full fokus og bilder av hingstene vil komme både i bladet og websidene.
De som får tilslaget fra auksjonen betaler ingen påmeldingsavgift til cupen.
Minstepris i auksjonen er satt til kr 7000,-

Hvis noen ønsker å bedekke med hingster fra årets hingteliste til normal bedekningsavgift, vil 
påmeldingsavgift til cupen være kr 3000,-



Alle medlemmer kan få delta i cupen med bruk av andre hingster.
Påmeldingsavgift vil i dette tilfelle være kr 5000,-

# Gjennomføring av FC. Åringer.

Da FC er et tiltak kun for norske medlemmer bosatt i Norge mener styret at man i 2008 forsøksvis vil 
arrangere denne klasse i forbindelse med National Championship.
Man har tro på at dette vil være med på å øke interessen for National Ch. Ship .

Man tror kanskje også at dette vil medføre ennå flere deltakere også i de andre klassene i showet.
National Championship ønsker styret skal få en kvalitet og oppslutning som er et National 
Championship verdig. Det har vi ennå ikke klart, men styret ønsker ikke å gi opp dette ennå, men gi 
det litt tid. Styret ser klart at skal man få til dette, må National Ch. Ship, handteres av NAHF 
utstillingskommite og arrangeres sentralt på Østlandet.
Styret mener det derfor ikke er riktig å slå sammen dette med vårt B-show.
De fleste medlemmer vi har spurt om dette ønsker seg et godt National Ch. Ship med en dag for 
bruksklasser. Men det er en forutsetning at deltagerantallet i klassene blir større. Skal vi oppretteholde 
brukskonkurransene i National CH.ship er det ikke mulig å slå disse 2 show sammen.  

Tore Nikkerud
23 nov. 07 


