
 

Vedtekter 

Kap. 1. Alminnelige bestemmelser. 

Foreningens navn er Norsk Oldenburger Forening. Foreningens hjemsted er dens sekretariat. 

NOF er en selvstendig forening tilsluttet Norsk Hestesenter Starum. Norsk Hestesenter 

ivaretar stambokføringen for NOF. 

Foreningens formål er på landsbasis å fremme interessen for ren avl av oldenburgerhester, 

samt foredlingsavl med fullblods jfr. avlsmålet. Videre skal interessen for bruk av 

oldenburgerhester i ride- og kjørebruk fremmes. 

Avlsmål for renavlede oldenburgere:  

Stor, kraftig, rasetypisk Oldenburger kjøre- og ridehest med et særdeles arbeidsvillig 

temperament. Velreist hals, smidig og muskuløs overlinje, tørre og føre lemmer. Bevegelsen 

taktfast og med kraftig aksjon bakfra. 

Avlsmål for foredlet oldenburger: 

En ridehest med moderne oldenburgerpreg, som kun er foredlet med fullblod. Et særdeles 

karakterfast og arbeidsvillig temperament. Store kroppspartier, velreist halt, smidig og 

muskuløs overlinje, tørre og føre lemmer. Bevegelsen taktfast med god ryggsving, frihet i 

skulder og albuer, bæring bakfra. 

Kap. 2. Drift: 

Styret består av formann, kasserer, sekretær og to styremedlemmer. Foreningen ledes av 

styret på fem medlemmer som velges på den ordinære generalforsamlingen. Det skal være 

henholdsvis to eller tre styremedlemmer på valg. Videre velger styret eventuelle 

representanter til aktuelle utvalg. 

Styret fastsetter regler for styring av avlen. 

Regnskapsåret er kalenderåret. 

Kap. 3. Aktiviteter. 

Norsk Hestesenter avholder hingstekåringer. Norsk Hestesenter avholder også bruksprøver 

for hingster. Norsk Oldenburger Forening avholder hoppekåringer og unghestskuer, samt 

bruksprøver for hopper og vallaker. 

 



 

Formidling av kontakt ved kjøp og salg av oldenburgere. 

Arrangementer, møter, kurs etc. 

Konsultative ytelser til medlemmene.  

Foreningen sender innen 1. mars ut liste over godkjente hingster. 

Kap. 4. Medlemsskap. 

Som medlem kan alle oldenburgerinteresserte personer opptas. Medlemmer kan til enhver 

tid opptas, men utmeldelse skal skje skriftlig innen 1. januar. 

Styret kan ekskludere et medlem som motarbeider foreningens interesser. Eksklusjonen kan 

ankes av den ekskluderte til generalforsamlingen der den ekskluderte skal oppnå 2/3 av de 

frammøttes stemmer for å omstøte styrets eksklusjonsbeslutning. 

Er kontingenten ikke betalt innen den fastsatte fristen, utelukkes medlemmet fra foreningen 

og kan kun opptas igjen ved å innbetale eventuelle utestående beløp. 

Det kan ikke skje forskjellsbehandling av medlemmer eller oppdrettere. 

Kap. 5. Årsmøte 

Ordinært årsmøte avholdes innen 1. mars. Innkalling skal skje skriftlig til medlemmene med 

minst 10 dagers varsel.  

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. 

Årsmøtets dagsorden: 

1. Valg av dirigent. 

2. Årsberetning om foreningens virksomhet i det foregående år av formannen. 

3. Fremførelse av det reviderte regnskapet. 

4. Fastsettelse av kontingent. 

5. Arbeidsplan for kommende år. 

6. Valg av styremedlemmer og varamenn. 

7. Valg av revisor og vararevisor. 

8. Innkomne forslag. 

Avstemming skjer ved personlig møte og foregår med håndsopprekning med mindre et av de 

møtte medlemmer ønsker den skriftlig. Valg av styret foregår alltid skriftlig eller ved  

 



 

Innsendt stemmeseddel. Stemmerett ved årsmøtet har kun medlemmer som har betalt 

kontingent for det nye året. 

Beslutninger ved årsmøtet treffes ved alminnelig stemmeflertall. Utover ordinært årsmøte 

er foreningen forpliktet til å avholde minst ett medlemsmøte årlig. 

Foreningen er forpliktet til å føre protokoll over så vel som årsmøtet som styremøter. 

Forslag skal være styret i hende innen den frist som er satt i innkallingen til årsmøtet. 

Kap. 6. Vedtektsendringer. 

Ved vedtak til endring i foreningens vedtekter, så vel som foreningens opphevelse, kreves at 

minst 2/3 av foreningens medlemmer er møtt på årsmøtet, og at beslutningen vedtas med 

minst 2/3 av de avgitte stemmer. Er det nevnte antall ikke til stede på årsmøtet, eller at 

forslaget ikke har oppnådd 2/3 av de gitte stemmene, faller det bort. I så fall kan styret 

innkalle til ekstraordinært årsmøte innen 1 måned, hvor forlaget kan vedtas med alminnelig 

flertall av de frammøtte medlemmer. 

Kap. 7. Ekstraordinært årsmøte. 

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes på forlangende fra styret eller når minst 1/3 av 

medlemmene skriftlig forlanger dette med angivelse av emnet. 

Kap. 8. Oppløsningen av foreningen. 

Dersom foreningen oppløses gis den eventuelle formue til Norsk Hestesenter. 

Kap. 9. Diverse. 

Avlsledelse: 

Styret fastsetter regler for avlen og danner dermed foreningens avlsledelse. 

Aktivitetsutvalgene: 

Styret ønsker å danne aktivitetsutvalg på sikt. 

Utvalgenes oppgave på lokal- og distriktsplan gjennom medlemsaktivitet er å fremme 

interessen for oldenburgere og Norsk Oldenburger Forening. Det er viktig å fremme 

aktiviteter rettet mot nye og kommende medlemmer. Dette skjer gjennom en vifte av 

aktiviteter som kurs, foredrag, oppdretterbesøk etc.  

Utvalgene skal samtidig være behjelpelig ved Norsk Oldenburger Forenings arrangementer. 

Utvalgene skal være selvfinansierende. Større arrangementer skal forelegges styret. Det 

velges formann, sekretær og kasserer. De to øvrige medlemmer tildeles oppgaver etter 

behov. 

Det er to års valgperiode. Første gang ved loddtrekning. 


