
Styremøte 28. november 2011 
Programmeringssamarbeidet med CompetIT har gått greit og søk på sportsresultater i 
HorsePro fungerer.  Det er imidlertid også mange ponnier med resultater fra trav, og 
disse bør også få tilsvarende lenke fra vårt register. 

Vedtak: DNT forespørres om å samarbeide om søk på travresultater fra vårt register.  
 

I tråd med ønsker fra medlemsmøte i høst diskuterte styret å søke samarbeid med 
Norsk Varmblod for 3- og 4-årstest.   

Vedtak: Hans kontakter Mette Hansson i NV om dette. 
 

Det er behov for teoretisk undervisning i bruksprøver.  Styret ser at dette kan 
kombineres med årsmøtet til våren.  Som egnet kursholder ble foreslått Steffen 
Gulbrandsen.  Guri tar kontakt med han. 

     
Under medlemsmøtet på Vindfjelltunet kom det fram at de fleste ønsker å endre noe 
på reglene for føllskue.  Det er forvirrende at et føll får sølvmedalje ved karakteren 8 
for samlet vurdering, mens den vil få gull med samme karakter som åring.   

Vedtak: Karakter 8 i samlet vurdering gir gull for alle årsklasser. For kvalifisering til 
føllfinale gjelder fortsatt krav om minimum 9 i samlet vurdering.   
        
En såkalt ”liten” sentralutstilling skal arrangeres i 2012.  Praksis har tidligere vært å 
avtale med en etablert utstilling slik at denne bemannes med ponnidommere.  Styret 
vedtar å forspørre Starum som utstillingssted for dette. 

  
Styret har mottatt et brev fra Njål Kverneland hvor han tar opp til diskusjon enkelte 
punkter i avlsplanen.  Styret gjennomgikk hvert punkt, og vil sende ham et detaljert 
svar.  Styret ser at dette kan være egnede temaer for et framtidig medlemsmøte. 

 

Styremøte 31. januar 2012 
  Referat fra forrige møte gjennomgått med følgende bemerkninger: 
 I forbindelse med målsettingen om å arrangere bruksprøvedager kommende sesong vil 

vi gjerne høre med NHS om det kan være interessant å samarbeide med andre 
organisasjoner.  (Hans har gjort dette i etterkant av møtet, og NHS ser dette som veldig 
positivt.) Vi forespør følgende om dette kan arrangeres: 

 
 Farsund  kontaktperson Vigdis Klungland Hilde forespør 
 Klosterskogen   kontaktperson Per Bjørnstad  Inger forespør 
 Isfjorden  kontaktperson Birgitte Forshaug Hans forespør 
 
 NHS vil dessverre ikke fravike krav om 2 bruksprøvedommere til hvert arrangement.  

NPA tar imidlertid det økonomiske ansvaret for arrangementene.  Påmeldingsavgift kr 
100,- pr. deltakende ponni/hest. 

  
NPA har mottatt brev fra NHS med forespørsel om løsvisning og vektet karakter kan 
utgå inntil forholdene ligger til rette for disse momentene.  Styret er noe delt i dette 
spørsmålet, og ser ikke at slike endringer i avlsplanen kan gjøres på kort sikt.  
Spørsmålet bør legges fram for medlemmene i eget seminar, slik at avlsutvalg og styre 
evt. kan sende inn forslag til modifisering av avlsplanen.  Hans skriver svarbrev til 
NHS og redegjør for situasjonen, og ber arrangører lage lokale tilpasninger etter eget 



skjønn der det måtte være nødvendig.  I svarbrevet skal det også redegjøres for at vi 
ikke ønsker at det nye avkrysningsskjemaet benyttes for ponnier. 

 
 NPA har mottatt brev fra NHS v/Tore Kvam hvor han anmoder foreningen om å 

registrere reisegodsponnier.  Styret stiller seg noe undrende til anmodningen siden 
NPA registrerer alle ponnier vi får forespørsmål om.  Hans tar kontakt med tollrevisor 
Terje Skuterud for svarbrev. 

 
 Stein og Hans rapporterte fra dommertur til hingstekåringen for shetland i Holland.  

Turen forløp uten komplikasjoner, og tilbakemeldingene er gode fra samtlige 
dommere som deltok på turen. 

     
 

Styremøte 8. mars 2012 
  Referat fra forrige møte gjennomgått med følgende bemerkninger: 
 NPAs initiativ om bruksprøvedager utvides med Påland.  Vi må få på plass datoer og 

kontakte NHS for felles annonsering om dette. 
  

Vedr. forbehold ved avstamningskontroll.   
Vedtak: Ved prosedyrefeil under arbeidet med innsamling av DNA-materiale er det ikke 

riktig at eier skal betale to ganger. NPA må ta kostnadene ved dette.  Hvis 
testresultatet viser feil foreldredyr (mismatch) må eieren selv betale for utgiftene rundt 
dette. 

 
 Styret har fått anmodning av Stutteri Molina v/Helle Larsen om også å bli oppført 

under den godkjente stutterilisten for sportsponni. 
Vedtak: Stutteri Molina føres opp som godkjent stutteri for oppdrett av sportsponni. 
 

Kassereren har meddelt valgkomiteen om at hun ikke kan ta gjenvalg til styreplass. 
NPA ønsker svært gjerne at den nåværende kasserer fortsetter med denne funksjonen 
også uten at hun har styreplass.  Dette har Inger Johanne sagt seg villig til. 

Vedtak: Inger Johanne E. Borge fortsetter som kasserer for NPA.   
     
 Redaktøren har meddelt at hun får for lite tid til å arbeide med innsamling av stoff til 

bladet.  Styret foreslår å utvide redaksjonskomitéen med en sentral komitéleder som 
kan ta ansvar for innsamling av stoff.  Hans tar kontakt med Vibeke om dette, og det 
lages en annonse til hjemmesiden. 

 
 Det er ønskelig å få arrangert NPA-show på Bolstad i Sande, helst i juni.  Hans tar 

kontakt med eieren av stedet for avtale.  Han forespør også tidligere 
komitémedlemmer om de vil delta på arrangørsiden også denne gang. 

 
 Våre egne registreringsregler er ikke helt kompatible med kravene fra alle ponnirasers 

moderstambøker.  Under medlemsmøtet på Vindfjelltunet i oktober presenterte Stein 
en oversikt over kravene for de respektive raser.  Styret finner det nødvendig å 
opprette en komité som kan presentere en tilpasning slik at våre regler er i 
overensstemmelse med internasjonale krav. 

Vedtak: Det opprettes en komité for regeltilpasning som kan presentere et forslag for styret. 
Komitéen skal bestå av Grete Lyngstad, Susan Hellum, Stein Langørgen og Vermund 
Lyngstad. 


