Styremøte 18. september
Det var omsendt epost fra Hilde om hvorvidt NPA skal arrangere flere bruksklasser
tilnærmet de vanligste konkurransene for kjøring og ridning i sporten. Hans hadde
snakket med Guri i forkant av møtet, og hun planlegger å ta opp saken med NRYFs
gen.sekr. under Oslo Horse Show. Vi avventer resultat fra denne kontakten.
.
Styret ønsker å se på nye steder for sentralutstilling 2013. Grete hadde god erfaring
fra et nylig besøk på Biri Travbane, og Hans fikk i oppdrag å undersøke med
banemester. Det har han gjort, og det er for øyeblikket en dialog om ledige tidspunkt
for arrangementet. Det er også gjort henvendelse til Stavsplassen på Tretten om
samme tidspunkt (månedsskiftet juni/juli), og det forhandles om en avtale for leie av
fasiliteter.
Det var innkommet en forespørsel fra Norsk Araberhestforening om samarbeid ved
framtidige hingstekåringer. Styret ser velvillig på dette, og det ble vedtatt å gi NAHF
et positivt svar.
NPA hadde pausearrangementet under Dyrsku’n 15. sept. Dette ble et svært vellykket
arrangement med god tilstrømning av publikum. Det er vanskelig å anslå
publikumstall, men det er bekreftet 37 000 personer innenfor porten denne dagen.
Medlemmene som deltok gjorde en stor innsats, spesielt takk til Gro Ingebretsen og
Live Enerhaugen. Takk også til fam. Mehren for nye agilityhinder.
Påmelding til årets kvalitetsbedømmelse har vært dårlig, og fristen er forlenget til 23.
sept. For å kunne gjennomføre arrangementet vedtok styret en nedre grense på 15
påmeldinger.
Det ble stilt spørsmål ved hvorvidt kvalitetsbedømmelsen ikke lenger passer for de
respektive ponnirasene siden den ikke tar rasemessige hensyn (bortsett fra shetland).
Linda skisserte et forslag om bruksklassefinaler på høsten. Styret skal diskutere dette
ved første anledning. Vi tar for øvrig kontakt med NV om når deres regionale 3- og 4årstester skal holdes.
.
Stambokkomiteen arbeider med raserepresentantene for å kunne presentere
konstruktive forslag til medlemsmøtet i november. I tillegg til dette har styret
forpliktet seg til å legge fram sakene fra Njål Kvernelands brev etter forrige
medlemsmøte.

