
Reglement for arrangering av NPA-show 

§ 1 Norsk Ponniavlsforening (NPA) kan arrangere egne utstillinger, såkalte NPA-show, der styret 

vedtar terminliste for hvert år. Det skal tas distriktvise hensyn. NPA-show gir ikke offisiell 

premiegrad.   

§ 2 NPAs styre har oppnevnt en showkoordinator og en brukskoordinator som kontaktes i alle 

sammenhenger i forbindelse med NPA-show. Medlemmer i distriktene er velkomne til å arrangere 

NPA-show, men må varsle showkoordinatoren i NPA i god tid før arrangementet. Informasjon og 

veiledning for lokal showkomité kan fås ved henvendelse til NPAs showkoordinator. 

Showkoordinator er delegert myndighet til å ta de nødvendige beslutninger på vegne av styret.  

§ 3 NPA v/showkoordinatoren skal godkjenne proposisjoner, budsjett og dommervalg før NPA-show 

kan avholdes. Det bør være nok påmeldte så NPA showet går i økonomisk balanse.  

§ 4 Proposisjonen skal inneholde:  

a) Tid og sted for showet  

b) Navn på dommer(e)  

c) Hvilke raser og aldersgrupper showet er åpent for  

d) Hvilken klasser som skal avholdes og baneunderlag for de ulike klassene  

e) Krav til type passregistrering for de ulike klasser  

f) Krav om vaksinasjon ihh.t. Norsk Hestesenters regler  

g) Påmeldingsinformasjon, påmeldingsfrist og påmeldingsavgifter  

h) Minst 2 kontaktpersoner for showet 

i) Mulighet for kiosk  

 

§ 5 Showet må ha en showkomité bestående av minst 3 personer, derav en leder som er 

hovedansvarlig for showet. Det henstilles til arrangør, utstillere og evt. dommere å være 

oppmerksom på habilitetsforhold.  

§ 6 Showet skal kunngjøres i god tid før arrangementsdato. Påmeldingsfristen bør være minst 14 

dager før showet. Påmeldingsavgift skal betales samtidig med påmelding. All påmelding skal skje via 

NPAs hjemmeside innen fastsatt frist. Unntak er utenlandsk eide ponnier og andre raser, disse 

meldes via epost. Ukorrekt påmeldte ponnier vil ikke få sitt resultat registrert.    

§ 7 For å kunne delta skal norskeide ponnier ha pass registrert i NPA. Føll skal være registrert i NPA 

og ha fått tildelt NPA-nummer før deltakelse. Utenlandsk-eide ponnier som er registrert i hjemlandet 

kan delta. Andre raser kan også inviteres, disse må være registrert i sitt avlsregister.  

§ 8 Spesielle raseshow kan arrangeres, men fortrinnsvis bør alle NPAs raser kunne delta. Raser 

og/eller aldersgrupper kan slås sammen for å få flere deltagere i en klasse.  

§ 9 Klasser som arrangeres kan være rene eksteriørklasser, og forskjellige typer bruksklasser. Hver 

bedømningsring skal være godt avmerket, tilstrekkelig store og sikkerheten godt ivaretatt.  

§ 10 Katalog over deltagende ponnier skal utarbeides før showet, og skal sendes utstillere senest 

dagen før showet. Klassene skal her være angitt med anslagsvis tidspunkt for bedømmelse. 

Dommerne skal ikke tilsendes katalog.  

§ 11 Informasjonsskriv og tidsskjema skal sendes utstillerne ca. en uke før utstillingen.   

 



§ 12 NPAs kritikkskjemaer skal benyttes, og utstilleren skal få kopi når ponnien er ferdigbedømt for 

dagen. Originalen skal sendes stambokføreren i NPA senest 14 dager etter showet. Resultater sendes 

så snart som mulig til webansvarlig. Skjemaer for bruksklassene ligger på ponniavl.no for utprinting.  

Dommerblokker fås fra materialforvalteren.    

§ 13 Alle fakturaer som gjelder showet skal behandles av arrangør. Fakturaer og andre kvitteringer 

skal attesteres av ansvarlig person (se §5) og så sendes samlet til kasserer innen 14 dager etter 

showet, vedlagt tydelig navn, bankkonto og beløp til den som skal motta pengene. Alle startavgifter 

settes inn på NPAs konto 9365.11.84302. Ethvert show skal ha som mål å gå i økonomisk balanse.  

Arrangører kan søke om å få overført halve overskuddet fra forrige show til bruk på neste show.   

§ 14 Showkomitéen stilles fritt til å gjøre sponsoravtaler. Rosetter, premier og lignende fås fra 

materialforvalter, gavepremier utover dette skal arrangør skaffe selv. Bruksklasser har eget 

reglement for premiering, som er 1/3 premiering.  Se også "Sløyfereglement". 

§ 15 Dommer(e) skal motta godtgjøring etter gjeldene satser hos Norsk Hestesenter. Annen 

godtgjøring kan avtales etter godkjenning av NPAs styre. Dommere og annet ringpersonell skal ha 

bevertning under showet. Showkomitéen må også avtale eventuell reise og overnatting for 

dommer(e).  

§ 16 Arrangementet bør ha muligheter for salg av mat og drikke til utstillere og publikum. Dette kan 

gjerne være i samarbeid med lokal rideklubb eller lignende.  
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