
Nyhetsbrev fra Norsk hesteeierforbund 06-2021.
Da nærmer det seg også slutte på 2021. Det er grunn til å anta at
mange i travsporten har hatt både oppturer og nedturer. Tenker da
på det sportslige, er vel også grunn til å tro at det samme gjelder de
som er engasjert i travpolitikken. Det vil også i fremtiden komme
skjær i sjøen, men opprettholder vi optimismen, kan vi komme forbi
disse.

NHF ønsker å både hjelpe og bidra til at våre medlemmer får en best
mulig opplevelse av travsporten. NHF er en organisasjon som har
som et overordnet mål å tilrettelegge for hesteeierne i norsk
travsport. Det være seg både oppdrettere og aktive på banene. For å
klare dette er vi helt avhengige av tilbakemeldinger fra våre
medlemmer. Både på den jobben vi gjør og hva det ønskes at vi skal
ta tak i.

I ettertid kan NHF helt klart registrere at vi på grunn av våre signaler
til DNT har fått gjennomslag for mange synspunkter. Dette har
foregått med brev direkte til styre og administrasjonen. I tillegg til de
faste dialogmøtene vi har sammen med de samarbeidende
organisasjonene og DNT. Dette utløser selvsagt ikke noen applaus,
men det er vel slik påvirkning fungerer.

Det imidlertid styre i NHF for tiden etterspør er flere henvendelser
fra dere. Kan ikke være slik at styre selv skal avgjøre hvilke saker
som opptar medlemmene. Vi vil gjerne jobbe for dere og norsk
travsport, men dette krever større engasjement rundt om. Ta
kontakt så skal vi stå på for alle.

Som et lite eksempel, vi sendte ut en henvendelse som gjelder
auksjon og hvordan vi ønsker dette avviklet i framtiden. Fra våre ca
400 medlemmer kom det et svar. Skal da det tolkes som at det ikke
er behov for forbedringer? Det tror vi ikke er tilfellet



Så vår klare oppfordring er at dersom vi skal ha mulighet til å påvirke
utviklingen i norsk travsport er vi helt avhengig av at vi får signaler fra
dere.

NHF planlegger å avholde sin høstkonferanse på Bjerke i forbindelse
med at vi deler ut pokal i et løp. Da vil temaet være engasjement og
rekrutering. De som kan bidra tar kontakt med sin egen forening og
melder seg på.
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