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Agenda 

 

1) Godkjenning av referat og innkalling 

2) Status: Brev og meldinger, økonomi, medlemsregister, registratur, medlemsblad, ECAHO 

3) Futurity cup 

4) Utstillingene 2011: Int. Nat. B-show 2011 – AGR, Utstillingskomitè 

5) Fotokonkurransen 

6) Endring i avlsplanen 

7) Evt. 

 

 

 

Sak 1:  

§3 - Godkjenning av referat og innkalling:  

Ingen kommentarer. 

 

 Sak 2:  

§4 – Statusrapporter 

Brev og meldinger: 

• Hoppeutstilling er booket på Starum - 17.september 2011. Hovedkåring er ønsket på høsten 

med mulighet for å søke om kåring på våren.  

• Showkurs 2011: Mail send til Lone Husted – hun hadde dessverre ikke mulighet. Nena sjekker 

med Erik Dorssers.  

• Brev om søknad - avlsmidler fra Starum mottatt for 2011. Marit tar seg av dette.  



Økonomi: 

Avlsmidlene fra Starum kommer neste uke.  

Ellers ingen info ettersom kasserer ikke er tilstede på møtet. 

 

Medlemsblad: 

Anders lager blad i arbeidstiden mot symbolsk betaling. Viktig med medlemsblad nå.  

Mangler foreløpig 2 artikler før bladet kan gå i trykk.  

 

ECAHO:   

Innkalling til ECAHO møte er mottatt  (29.okt). Marit reiser på vegne av NAHF. Tommy vil også 

være tilstede.  

 

 

Sak 3: 

Saksnummer 2.4.10 – FC 

Futurity cup – Representant fra FC komitèen – Tommy Huseby deltok via Skype på denne saken.  

Foreløpig 2 hingster klare til FC auksjon.  

Sjekke med Hanne og Linda om de kan ønske å bli med i FC-komitèen igjen.  Marit sender et brev 

og kontakter dem via telefon.  

Skal vi tillate deltakelse av 2-åringer i FC klassen for bedekninger som ikke blir noe av første året 

(auskjonshingster)? Saken diskuteres videre på neste møte.  

Styret er enstemmige på at vi ønsker en FC aksjon i 2011, styret trer inn i FC-komitèen inntil en 

komplett komitè er på plass.  

De som donerer bedekninger: gratis annonse i show-katalogen når FC klassen går og VIP bord? 

Diskuteres videre på neste møte. 

Diskusjon rundt problematikken når hingster ikke blir solgt under auksjonen. Hvilke signaler 

sender dette til hingsteeier? Denne problematikken gjør at flere kvir seg for å være med i FC-

komitèen, ubehagelig å kontakte hingsteeiere når slikt skjer. Er medlemmene interesserte nok i 

en FC-auksjon til at det blir noe av? Ønsker å ”krympe litt” på antall hester – 8-9 hester er nok. 

Premiere 1-3 istedenfor 1-5 i FC klassen dersom få auksjonshingster. 

 

Sak 4: 

Saksnummer 9.2.10 – Utstillingene 2011 

 

Int. Nat. B-show 18.-19.juni 2011 –- AGR 

Booket hos ECAHO og AGR.  

Følgende dommere har takket ja til å komme:  

Alia Al Hussein, Jordan (A dommer) 

Nick Arnold, UK. (B dommer)  

Janet Court, UK. (B dommer)  

 

 



Utstillingskomitè 

Marit jobber med saken fremdeles, nesten klar. Kort info om dette.  

 

Sak 5: 

Saksnummer 3.3.10 -Fotokonkurransen 

Kommer i bladet.  

 

Sak 6: 

Saksnummer 8.2.10 - Endring i avlsplanen 

Tas videre på neste møte 

 

Sak 7: 

Eventuelt 

• Saksnummer 10.1.10  - Brev til medlem som har fått klager om oppførsel. Marit har laget 

brev som sendes styret for godkjenning før dette sendes.  

 

Neste møte:  

Sted: Oslo 


