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REFERAT FRA NORSK GYPSY COB FORENINGS ÅRSMØTE 

5. MARS 2016  

GARDERMOEN BEST WESTERN HOTEL  

 

 11 oppmøtte medlemmer med stemmerett 

1. Godkjennelse av innkalling til årsmøtet  

Innkallingen ble godkjent 

  

2. Valg av ordstyrer og referent  

Valg av ordstyrer: Cathrine Siro 

Valg av referent: Tanja S Rosten 

  

3. Valg av tellekorps  

Valgt som tellekorps: Marianne Ihlang og Lars Ivar S Rosten 
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4. Valg av to til å signere protokollen  

Valgt til å signere protokollen: Jill Mari Eggesbø og Renate Ugelstad 

  

  

5. Årsmelding  

Styret 2015 har bestått av følgende:  

Leder: Marianne Ihlang                                                                                                                              

Nestleder: Cathrine Siro  

Kasserer: Ken Torfs  

Sekretær: Camilla Carcary                                                                                                    

Styremedlem: Jill Mari Eggesbø                                                                                                                

Vara 1: Mari Dalby Sorteberglien                                                                                                              

Valgkomiteen har bestått av: Iselin Leikvangen Albretsen og Hilde Melhus   

  

I 2015 fikk Norsk Gypsy Cob forening 15.000kr i avlsfremmende midler fra Norsk 

Hestesenter. Dette ble brukt til:   

- Diplomer til alle hester stilt på offisiell utstilling i 2015: 325 kr  

- Rosett med NGCF logo til alle hester som er vist på offisiell utstilling: 2687 kr.  - 

Premie til beste hingst, hoppe, vallak og unghest (gave med en verdi på ca. 1000 kr 

til   hver av dem). 4000 kr  

- Dommer fra utlandet til årets sentralutstilling: 5127 kr  

- Norsk dommer på sentralutstilling  

  

For 2016 har Norsk Gypsy Cob forening søkt om 15000 kr til prosjektmidler til 

stimulering til økning av norskfødte hester.   

Midlene det er søkt om er planlagt brukt til unghestkurs i tråd med modulkursene som 

er oppført på Fokus Unghest sin hjemmeside. Reglement og moduler på hjemmesiden 

deres er fritt til bruk for andre. Man tenker 5 kurs i løpet av et år fordelt på regionene; 

Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.   

  

I 2015 ble 16 GC påmeldt til utstilling, av disse møtte 12:  

1 hingst fikk 2.premie  

1 hingst fikk kåret grad  

1 hoppe fikk 1.premie  

3 hopper fikk 2.premie  

1 vallak og 3 hopper fikk 3.premie  

1 hoppe ble typegodkjent  

1 2-års hoppe fikk sløyfe  

  

  

Bedekninger og fødte føll:  

Kun en bedekning er innrapportert for 2015. Hingsten Sir Brutus of Ur har bedekt en 

hoppe.  
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Ni GC er rapportert født i 2015, av disse er 6 ferdig registrert.  

 _____________________________________________________________________  

  

  

  

  

Antall styremøter i 2015 er: 4 stk. (mars, juli, august og november)   

  

I løpet av 2015 har det blitt gitt ut 2 medlemsblad.  

  

Norsk Gypsy Cob forening hadde pr. 31.12.15  95 betalte medlemmer, fordelt på 70 

hovedmedlemmer og 25 medlemmer knyttet til et familiemedlemsskap.  

  

I juni 2015 ble det arrangert Sentralutstilling for Gypsy Cob  på Nesbyen i forbindelse 

med NHS sin offisielle utstilling for hopper, unghest og vallaker av alle raser. 

Foreningen samarbeidet med Norsk Ponniavlsforeningen og hallingen Hesteutstilling 

om arrangementet. Sammen med Norsk Ponniavlsforening arrangerte vi også engelske 

rideklasser for alle raser, og i egen regi arrangerte NGCF uoffisiell utstilling for alle 

raser.  På kvelden ble det arrangert grilling på utstillingsplassen. Det var 8 påmeldte 

GC’er til sentralutstillingen, en ble trukket før utstillingen pga sykdom hos eier, dette 

var en hoppe til typegodkjenning. Foreningen hadde booket inn rasedommer fra 

England, Carol Smettem Minson, som veiledet de norske dommerne under 

eksteriørbedømmingen. Live Enerhaugen og Tommy Husebye var dommere fra NHS 

etter forespørsel fra foreningen.   

  

Det ble også arrangert et Gypsy Cob seminar for medlemmer og andre interesserte 

med rasedommer Carol Smettem Minson på Best Western Hotel Gardermoen, 21. 

november. Det var 19 påmeldte til seminaret. Det var et informativt og svært nyttig 

seminar. To av deltagerne var representanter fra Norsk Hestesenter.   

  

Distriktskontaktene i Østfold arrangerte hestehelg på Suteren hytte i Rakkestad 11.-13. 

september. 10 deltok på hestehelgen og var med på rideturer. Det var to grupper, en 

gruppe red 2,5 mil langs Ingalden, mens en annen gruppe red i nærområdet til hytta. 

Det var 6 hester som var av rasen GC.  

  

Det har vært mulighet til å nominere en representant for rasen i 2015, nomineringen 

foregikk til frem mot jul, og både medlemmer og ikke-medlemmer kunne nomineres. 

Vedkommende måtte ha fremmet rasen på en positiv måte. Fram til 15. februar i 2016 

kunne medlemmer av foreningen stemme på kandidatene, og resultatet vil bli avslørt 

på årsmøtet.  

  

I slutten av 2015 ble to av våre medlemmer; Heidi Anita Jørgensen og Renate 

Ugelstad, anbefalt som dommeraspiranter for Norsk Hestesenter. Begge bestod 

prøvene, og er nå tatt opp som dommeraspiranter og skal gjennomføre utdannelsen i 

løpet av 3 år. Foreningen støtter utdannelsen med å dekke kursutgiftene til 

dommeraspirantene disse 3 årene. Eggesbø AS har øremerket deler av sin pengegave 

til dette formålet. Dommeraspirantene får utbetalt sine kursutgifter ved bestått og endt 

utdannelse.  
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 Kommentarer til årsmeldingen: 

- Innrapportering av bedekning er hingsteeiers ansvar 

- Vedrørende stemmerett på årets Gypsy Cob representant er stemmer fra 

medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent for 2016 utelatt. Det er allikevel 

telt opp stemmer medregnet både med og uten de betalde i 2016, og utfallet var likt i 

begge tilfeller. 

- Styret 2016 oppfordres til å finne andre datoer for stemming på årets Gypsy Cob 

representant, eller tydeliggjøre hvem som har gjeldende stemmerett. 

- NGCF anbefaler flest mulig å stille Gypsy Cob’ene sine på offisiell utstilling. 

- Påminnelse om at forholdet mellom dommere/aspiranter og utstillere skal være 

profesjonelt.  

- Gjennomgang av søknad til NHS om prosjektmidler for å tydeliggjøre hva      

midlene skal brukes til. De forskjellige distriktskontaktene skal bidra til å arrangere 

unghestkurs i de forskjellige regionene. 

- Styret bør informere de forskjellige distriktskontaktene om at de kan søke lokale 

midler til eventuelle kurs. 

Årsmeldingen er godkjent.  

  

  

 Ankomst av to nye medlemmer med stemmerett: totalt 13 stemmeberettigede 

  

6. Godkjenning av regnskap 2015  

Budsjett 2015  

  

  

 Forventet inntekter:     Faktiske inntekter:  

  

  

Prosjektmidler      

  

15.000       15.000  

Medlemskontigent      15.000       16.700  

  

Salgsartikler       

  

 5.000         3.568  

Arrangementer      0                 0  

  

Sum inntekter       

  

  

35.000       35.268  
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  Forventet utgifter:    Faktiske utgifter:  

  

Møter, kurs        

  5.000       7.713   

Web         500        869  

  

Driftsmidler                  

  

2.000       2.205  

Premier         

  
6.000       6.339  

Arrangementer      8.000                11.036  

  

Banktjenester       

  

500        510  

Medlemsblad                

  
12.000       8.639  

Salgsartikler               0        1.362  

  

 Sum utgifter        34.000       38.673  
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Note 1: 
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Note 2: 
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Note 3: 
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Kommentarer til regnskapet: 

- Gjennomgang av noter til regnskapet. Disse er alle ryddet opp i 

- Revisor får et års gratis medlemsskap i bytte mot mulighet for rådgivning. 

Regnskap 2015 er godkjent. 

7. Innkomne forslag:  

a. Rullering av årlige arrangement i regi av foreningen (Heidi Anita Berntsen): 

Jeg har et høyt ønske om at utstillinger og andre arrangement flyttes rundt omkring 

i landet for hvert år. Det var denne tanken som førte til at vi hadde første samling på 

Ål. Nå har det vært flere år på Østlandet og dette er ekskluderende for resten av 

landet. Jeg foreslår derfor at foreningens arrangement skal rullere rundt omkring i 

landet, gjerne etter et system som sikrer jevn fordeling etter hvor medlemmene 

befinner seg, jo flere medlemmer i et fylke, jo oftere arrangeres det treff der.   

Dette forslaget gjelder ikke for årsmøtet.  Jeg støtter at dette avholdes på 

Gardermoen.  

  

- Diskusjon vedrørende fordeler og ulemper ved rullering av lokalisering av 

arrangementer.  

- Forslag om at distriktskontakter tar initiativ og bidrar for å kunne holde 

arrangementer spredt rundt i landet. 

 

Forslag fra årsmøtet:  

Årsmøtet gir styret mandat til å utarbeide en rulleringsplan 

 

Enstemmig vedtatt ved håndsopprekning 

  

b. Julebordshelg (Iselin Albretsen):  

Foreningen arrangerer et julebord for hele foreningen litt tidligere enn 

slutten av november / desember. Et foredrag av noen f.eks. Lørdag og 

julebord på kvelden med middag.  

Lotteri til inntekt for foreningen, men premier fra ulike hesterelaterte 

sponsorer.  

 

 

Kommentar: Husk at foreninga har liten inntekt, og at slike arrangementer derfor 

må være selvbetalende. 

 

Enstemmig vedtatt ved håndsopprekning 

 

 

c. Slette Facebookgruppe «Norsk Tinker Forening-offisiell side» (Iselin 

Albretsen):  

Jeg foreslår å slette Facebook gruppen norsk tinker forening.   
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Jeg synes det er forvirrende med to grupper og foreslår å slette den gruppen 

som ikke er i bruk.  

 

Forslag fra årsmøtet: 

Slette facebookgruppe «Norsk Tinker Forening- Offisiell side», med de forberedelser 

som trengs. 

 

Enstemmig vedtatt ved håndsopprekning  

  

d. Stambokinndeling av rasen (Norsk Gypsy Cob Forening):  

Styret ønsker å komme med forslag om stambokinndeling av rasen vår.  

Dette er også etter forslag fra NHS etter at de deltok på seminaret med 

Carol Smettem Minson. Vi har fått veiledning og hjelp av NHS for å finne 

en god løsning på stambokinndelingen. Dette for å ivareta god kvalitet på 

avlsdyrene, og for at det skal belønnes å ha og vise fram gode avlsdyr (og 

vallaker). På denne måten vil det også bli lettere for kjøpere av rasen og 

vite hva de skal se etter hvis de ønsker gode individer ved å kunne se i 

hvilket register foreldredyrene er f.eks, eller individet de skal kjøpe. Dette 

vil også stimulere til å vise hestene som skal brukes i avlen på 

avlsmerriterende utstillinger, noe som må være en raseforenings mål i 

avlsøyemed.   

  

Vi har sørget for at individer uten kjent stamme som er registrert som GC 

fremdeles kan premeieres samt også bli registrert i A-registeret.  

  

Forslaget er som følger:  

  

STAMBOKINNDELING FOR GYPSY COB  

Elitestambok: individ med minimum 3 generasjoner godkjent og 

dokumentert avstamning og som er premiert eller kåra på stambok 

meritterende utstilling i Norge.  

  

A-register:  

1. Norskfødte individ med premiert eller typegodkjent mor og premiert 

eller kåra far fra stambokmeritterende utstilling i Norge. Gjelder også 

moderlivsimport med mor som fyller kravene til øvrige norskfødte og 

dokumentert og godkjent far.  

2. Importerte individ som er registrert i et godkjent utenlandsk register 

og som er premiert eller typegodkjent (hopper) eller premiert eller kåra 

(hingster) på stambokmeritterende utstilling i Norge.  

  

B-register:  

1. Norskfødte individ med foreldre som er godkjent som Gypsy Cob, 

men ikke premiert eller typegodkjent (hopper) og/eller premiert eller kåra 

(hingster) på stambokmeritterende utstilling i Norge.  
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2. Importerte individ som er registrert i et godkjent utenlandsk register 

og som ikke er premiert eller typegodkjent (hopper) eller premiert eller kåra 

(hingster) på stambokmeritterende utstilling i Norge.  

  

Individ som ikke fyller noen av disse kravene blir registrert uten rase.  

  

Denne stambokinndelingen medfører at noen individ kan endre register. 

Det vil være opp til eier å ta kontakt med NHS for å få ordna dette.  

  

Forslag fra årsmøtet: 

Det gis mandat til det nye styret å omformulere reglement for stambokinndeling, i 

samarbeid med NHS og styremedlemmer som deltok på dette i 2015. Men 

stambokinndeling innføres. 

 

Enstemmig vedtatt ved håndsopprekning  

 

e. Antall valkomitemedlemmer og vara (Valgkomiteen)  

I vedtektene står det at valgkomité skal bestå av 5 medlemmer, hvorav 1 er 

leder, 1 medlem og 2 vara. Dette er en like stor gruppe som styret omtrent 

og lite hensiktsmessig. Det har heller ikke vært gjennomført de siste årene 

og ekstremt vanskelig å få til de videre årene. Vårt forslag er å kutte ned til 

2 medlemmer. Med et godt samarbeid med styret, så klarer valgkomitéen 

fint å samarbeide 2 stk. 1 velges for 2 år i år og 1 for 1 år. Slik blir det 

rullering når alle velges for 2 år de neste årene. Da vil 1 være leder og en 

medlem. Den som har vært med 1 år allerede blir leder og sitter sitt 2. år 

som leder, mens nyvalgte har 2 år og sitter som medlem. Etter neste 

årsmøte vil denne ha 1 år igjen og fungere som leder, med en nyvalgt på 2 

år med seg. osv. osv.  

  

   

   Forslag fra årsmøtet: 

  Valgkomitéen skal bestå av minimum 2 medlemmer 

 

 Enstemmig vedtatt ved håndsopprekning 

  

  

  

  

  

  

  

8. Budsjett 2016  

Forventet inntekt  

  

  

 Prosjektmidler        15.000  
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 Medlemskontigent        15.000  

  

 Sponsing (se notat)        10.000  

  

Salgsartikler         

  2.000  

Arrangementer         2.000  

  

Sum inntekter         

  

44.000  

  

Forventet utgifter  

  

  

Møter, kurs          

  7.000   

Web            

  
500  

Driftsmidler         

  
2.000  

Premier           6.000  

  

Arrangementer        

  

10.000  

Banktjenester         

  
500  

Medlemsblad         

  
7.000  

Salgsartikler         1.000  

  

 Sum utgifter         34.000  
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Notat budsjett 2016  

  

Forventet Inntekter  

  

  

  

 Sponsing        10.000  

  

  (En del av summen blir brukt til kurs/opplæring av    dommer 

aspirantene)  

  

  

 Kommentar: 3000,- av de totalt 10 000,- sponsormidlene skal brukes til kurs og opplæring av 

dommeraspiranter. 

 

Budsjettet er godkjent. 

  

9. Valg:  

 Leder velges for 1 år  

 Nestleder velges for 2 år  

 Kasserer velges for 1 år  

 Sekretær velges for 2 år  

 Styremedlem velges for 2 år  

 Vara velges for 2 år  

 Revisor velges for 1 år  

 Valgkomite velges for henholdsvis 2, 1 og 1 år.   

Valgkomitéens innstilling til årsmøtet NTF 05.03.2016  

 Leder : Iselin Leikvangen Albretsen (1 år)  

 Nestleder: Renate Ugelstad (2 år)   

 Kasserer : ? 1 år  

 Sekretær: Sonja Bjørnøy og Tanja Skotnes Rosten (2 år)  

 Styremedlem: Jill Mari Eggesbø stiller til gjenvalg (2 år)   

 Vara: Rikke Fiskum (2 år)  

 Valgkomite: Leder: Camilla Carcary (1 år), Kristine Meyer (2 år)  

 Diverse komiteer og grupper: aktivitetsgruppe: Cathrine Siro og Camilla 

Carcary (flere kan legges til etter hvert, og er ønskelig), evt andre 

komiteer/grupper etter behov.  

  

Årsmøtets valg: 

Leder:  

Valgt: Iselin Leikvangen Albretsen 

Nestleder: 

 Valgt: Renate Ugelstad 

Kasserer: 
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Valgt: Cathrine Holter Jensen 

Sekretær: Sonja Bjørnøy trekker seg fra valg. 

Valgt: Tanja S Rosten 

Styremedlem: 

Valgt: Jill Mari Eggesbø 

Vara: Rikke Fiskum trekker seg fra valg 

Valgt: Camilla Carcary 

 

Valgkomité: Camilla Carcary trekker seg fra valg 

Valgt: 

Leder: Cathrine Siro (1 år)  

Medlem: Lars Ivar S Rosten (2 år) 

Vara: Kristine Meyer (2 år) 

 

Diverse komiteer og grupper: 

Valgt som aktivitetsgruppe: Cathrine Siro og Camilla Carcary 

 

10.  Årsmøtets tanker om framtiden/eventuelt  

 (Her kan det ikke tas opp saker som skal stemmes over)  

Hva ønsker årsmøtet at styret skal jobbe med det neste året? Andre tanker?  

 Kommentarer: 

- Mer fokus på sponsorer 

- 15 års feiring av foreningen 

- Fokusere mer på bruk av Gypsy Cob’en 

- Jobbe for økt medlemsmasse 

- Sende fakturaer for medlemsskap sammen med medlemsbladet 

- Opprette VIPPS konto 

- Ordne styretelefon 

  

Litt fun facts om rasen hentet fra NHS sin database på nett:  

Det har vært vist/bedømt totalt 250 GC på utstilling i Norge (2003 -2015), dette inkluderer at 

mange individer har vært vist flere ganger.  

Bedekkinger og fødsler fra 2004 til 2015: (det skal være mørkegrønn og lysegrønn, ikke brun og 

rosa).  
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Gypsy cob - bedekninger og føll  

Bedekningsår  Bed.  Føll året etter  Føll%  

2004  2  0  0  

2005  31  20  65  

2006  41  32  78  

2007  50  38  76  

2008  56  41  73  

2009  48  32  67  

2010  32  20  63  

2011  24  13  54  

2012  18  11  61  

2013  5  3  60  

2014  9  9  100  

2015  1     0  

Totalt  317  219  69  

Av de totalt 219 fødte føll er 201 ferdig registrert.  
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På årsmøtet: 

Kåret som årets representant av rasen er: 

CAMILLA CARCARY 

 

Kåret som beste hingst: 

Romeo av Stall Moen (Eier: Anett Vik) 

 

Kåret som beste hoppe: 

Hallingskarvets Eowyn (Eier: Marianne Ihlang) 

 

Kåret som beste vallak: 

Rambling Jack Sparrow (Eier: Aud Skaret) 

 

Kåret som beste unghest: 

Cobs of Norway Aurora (Eier: Maria Weidemann) 


