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• Tore Nikkerud 

• Marit Rakvaag 

• Marte Rude 

• Hege Guldager 

• Mette Normand 

• Anne Synnøve Bakken 

 

 

 Fraværende:  

• Terje Snellingen 

• Siri Hagen 

 

Paragraf/ 

Saksnummer 

Sak 

 
               

§ 1 
                                                                                                                                 
Møtet begynte ca. kl. 17:15 

               
§ 2 

                                                                                                                                           

Valg av møteleder:  Tore Nikkerud 

Valg av referent: Anne Synnøve Bakken 



               
§ 3 

                                                                                                                   
Godkjennelse av innkalling og referat fra forrige møte:                     

• Ingen kommentarer til forrige referat og innkalling til dagens møte. 
 

 

 
 
              • Utstillinger 2008. 

• Nahf`s Int. B-show 28-29 juni 08. 
        . 

 Budsjettet ble fremlagt, og med nok antall påmeldte hester ligger 
det ann til et overskudd. Det mangler ett par poster – 
fliscontainer/container til møkk/utstyr til møkking og kosnader for 
å ha Røde Kors tilstede under hele showet.  

 Arbeidet med å få tak i sponsorer er godt i gang, og innkjøp av 
premier er i rute. 

 Det blir ikke sendt ut infobrev til utstillerne, men all info vil ligge 
på våre hjemmesider i utskriftversjon. 

 

 

       National Championship 23-24 august 08, Linnesvollen 

 Utstillingskomite: 

Flemming Meland – ansvar for telt, teltrigging,utstilling, gaver til 
dommerene/DC  etc. 

Sigve Torbjørnsen: sponsorer, grillkveld 

Anne S. Bakken: sportsdelen – banerigging, sportsdommere, 
gjennomføring 

Siri Hagen: katalog, påmelding, invitasjon 

Tore Nikkerud: sponsorer, flagg, stallbokser,premier, 
hotell/dommere, invitasjon 

Mette Normand: speaker, sekreteriat, poengpiker 

 Andre funkjoner: 

Odd Wilson: ringmaster, dommerpleie, kjøring av dommere etc. 

Marit Rakvaag: DC 

Flemming Meland: DC-komitee 

Linda Stensrud: blomster 

?: høytaleranlegg/musikk – forespørsel til Espen Bjerke 

?: henting/bringing dommere på Gardermoen – forespørsel til 
Tom Rolfson 



?: ansvarlig VIP-telt – forespørsel til Nena Bjerke 

Hege Guldager: premieutdeling, sekreteriat 

 Invitere medlemmer til å bidra. Siri legger ut på nett. Spørre om 
noen er interessert i å ta på seg Western. Etterlyse om det finnes 
sprang/dressurdommere som kan bidra blant medlemmene. 

 Foreløpig budsjett fremlagt av Tore – ligger litt i minus. 
Sportsdelen er ikke tatt med. 

 Sportsdelen - blir ingen cup i år, men om interessen er tilstede i år 
utarbeides det et system fra neste år – NAHF-cup ☺ 

 Invitasjonen skal ut før 010708 

 Dommere : 

• The Hon.Finn Guinness, B-list, GB 

• Ferdinan Huemer,A-list,Østerike 

• Marianne Tengsted, A-list, DK 

 

 

 
 

                   

§ 4 
 

 
Statusrapporter: 

• Bra økonomi og medlemsmassen stabil. 
• Nahfshop tar opphørsalg på utstillingene. Noen må ta 

ansvaret for dette – Mette spør Anitra 
• Medlemsbladet er snart klart for trykking – mangler kun 

litt bilder. 
• Redaksjonskomite må på plass. Det finnes et par 

kandidater å spørre om redaktør. Komiteen bør være 
”frittstående” fra styret. 

• Registraturet: Hvordan ligger det an med det nye 
systemet? Astrid inviteres til neste møte. Priser etc. i 
forbindelse med registrering skal legges ut på nett. 

• ECAHO: Trykking av ny Blue Book blir trolig utsatt – 2007 
utgaven gjelder fortsatt.  

 
 
 
 
 

             

 
3.2-08       

 

 

Eventuelt: 

• FC-cup: Hvis det skulle skje at hingsteeier selger FC-hingst, eller den  
på annen måte ikke lengre er tilgjengelig  innen bedekning har skjedd 
og hingsteeier tilbyr/formidler hoppeeier bedekning med annen 
hingst har dette avkommet rett til å stille i FC-cupen – dvs. uten annen 
påmelding. 



 

7.7-05 

 

 

 

7.1-08 

 

7.2-08 

 

7.2-08 

 

 

7.4-08 

 

 

 

 

• Hingstekatalogen: Ber om pris for utarbeiding og produksjon av 400 
stk. på DVD. Legges også ut på hjemmesiden. 

• Waho trofeet deles ut på B-showet – utdelingen finner sted før lunsj 
lørdag. Anne sender svar på mail fra Ellen Kongevold. 
 

• NAHF har blitt tildelt 50000,- kr fra Norsk Hestesenter, og de er 
allerede på konto. 
 

• ECAHO- årboken var i år veldig dårlig, og Tore sender brev til 
sekreteriatet med klage på innholdet. 
 

• Sponsing av Norsk Mesteskap i distanse 2008, og Nordisk-Baltisk 
mesterskap i distanse 2009: vi kjøper inn et showhodelag som 
gavepremie til beste norskeregistrerte  fullblodsaraber i NM 2008, og 
kommer vi sponser i NBM neste år – kommer tilbake med med hva. 
Anne sender svar. 
 

• Innkjøp av PC til NAHF. Det bør kjøpes innen egen bærbar PC med 
printer (vannfast) hvor alt av programvare etc. som trengs til show, 
maler etc. skal ligge. Siri blir spurt om å undersøke priser. 

§ 5 

 

Neste dato for styremøte i NAHF:  

 01 juli kl 17:00 på Rica Oslo Hotell, Oslo 

  
 
For NAHF 
 
Anne Synnøve Bakken 
sektrær 
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