
Regler for finaleshow med kvalifisering 

Fra 2013 arrangerer NPA finaler for kvalifiserte showdeltakere i eksteriør, ride/kjøreklasser, og 

mønstringsklasser for barn og unge.  

Formål:  

Formålet med å avholde kvalifisering er i første omgang å gi inspirasjon til trening og utvikling 

gjennom året. Deretter å stimulere til showdeltakelse med et konkret mål, kvalifisering til deltakelse i 

en finale. Finalen skal i tillegg til å være et verdig punktum etter en lang showsesong også være en 

unik mulighet til å vise fram det beste vi har. 

Generelle bestemmelser ved kvalifisering  

*Kvalifisering til finaleshow gjøres på ordinære NPA-show gjennom året.  

*Føll kan kvalifiseres fra offisielle utstillinger arrangert av NPA og Norsk hestesenter eller i samarbeid 

med disse. Her må føllene oppnå 8 eller mer i helhet, og skal være bedømt av 2 dommere hvor den 

ene skal være ponnidommer.  

*Klassene arrangeres som beskrevet i NPAs regelverk.  

*For å kunne bli kvalifisert skal ponnien være registrert i NPAs avlsregister (rødt pass).  

*Liste over de kvalifiserte vil offentliggjøres på ponniavl.no.  

Eksteriørklasser: 

Det skal kvalifiseres ponnier fra  

FØLLKLASSER: Kvalifisert er alle føll som er tildelt Gull ved ordinære show gjennom året.  

JUNIORKLASSER 1-3 år: Kvalifisert er Best i Rasen junior og beste unghest og reserve beste unghest 

ved ordinære show gjennom året under forutsetning av at ponnien er tildelt Gull.  

SENIORKLASSER 4 år og eldre: Kvalifiserte er Best i Rasen senior og Best in Show og res. Best in Show 

ved ordinære show gjennom året, under forutsetning av at ponnien er tildelt Gull.  

Bruksklasser  

Det skal kvalifiseres ekvipasjer fra  

RIDEKLASSER MED LEIER  

RIDEKLASSE SKRITT OG TRAV  

RIDEKLASSE MED GALOPP FIRST RIDDEN 

RIDEKLASSE MED GALOPP OPEN RIDDEN 

PLEASURE DRIVING / KJØRING 



WORKING HUNTER  

TØMMEKJØRING MED HINDER 

MØNSTRINGSKLASSER FOR BARN OG UNGE 3-17 år  

Kvalifiserte er alle premierte ekvipasjer i hver av klassene. Dette vil si 1/3 av de startende ekvipasjer i 

hver klasse. I klassene for Pleasure driving er minimum de 3 beste i hver klasse kvalifisert. 

Det er ekvipasjen som kvalifiseres. Det vil si at ponnien må møte med samme rytter/kusk ved finalen 

som da den ble kvalifisert. I mønstringsklassene for barn og unge er det mønstrer som er kvalifisert. 

Dersom ekvipasje er kvalifisert i flere rideklasser kan den kun delta i den høyeste klassen i finalen. 

I tillegg til ride- og kjøreklassene vil det bli arrangert finale i mønstring av ponnier for barn og 

ungdom. Det vil være klasser for 3-7 år, 8-13 år og 14-17 år. Kvalifisert til finale er beste mønstrer i 

hver klasse, fra hvert enkelt show. Kvalifiserte velger selv hvem ponni de vil mønstre i finalen. I 

finaleomgangen blir det utpekt vinner for hver klasse, øvrige deltakere er likeplasserte. Vinnerne av 

hver klasse vil konkurrere mot hverandre for tittelen ÅRETS MØNSTRER. Vinneren vil få en spesiell 

premie.  

Finaleshow: 

Rett til å delta er alle kvalifiserte ponnier / ekvipasjer og mønstrere.  

Påmelding: 

Bindende påmelding innen kunngjort frist. Påmeldingsavgift skal betales innen påmeldingsfristen. 

Avgiftens størrelse fastsettes av NPAs styre i samråd med arrangør. Medlemskap i NPA medfører 

redusert påmeldingsavgift. Etteranmeldelse godtas mot dobbelt avgift så langt arrangør har 

kapasitet. 

Dommere:  

Dommere må godkjennes av NPAs styre. Dommeren på finalene skal ikke ha dømt noen av de 

kvalifiserende show eller utstillinger.  

Klasser: 

Følgende klasser skal arrangeres:  

EKSTERIØR  

*Føllfinale som kårer ÅRETS FØLL + Reserve, og best i rasen føll  

*Juniorfinale som kårer ÅRETS JUNIOR + Reserve, og Best i Rasen Junior  

*Seniorfinale som kårer Årets SENIORPONNI+ Reserve og Best i Rasen Senior  

*Vinnerne og reservene av klassene over konkurrerer deretter om tittelen ÅRETS EKSTERIØRPONNI.  

RIDE/KJØRE KLASSER  



*Rideklasse med leier som kårer ÅRETS EKVIPASJE + Reserve  

*Rideklasse skritt og trav som kårer ÅRETS EKVIPASJE + Reserve  

*Rideklasse med galopp frist ridden som kårer ÅRETS EKVIPASJE + Reserve  

*Rideklasse med galopp open ridden som kårer ÅRETS EKVIPASJE + Reserve  

*Pleasure driving som kårer ÅRETS EKVIPASJE + Reserve  

*Working hunter som kårer ÅRETS EKVIPASJE + Reserve  

*Tømmekjøring med hinder som kårer ÅRETS EKVIPASJE + Reserve 

*Vinnere av klassene over skal deretter konkurrere om tittelen OVERALL ÅRETS BRUKSPONNI.  

Bedømmelse: 

Bedømmelsen foregår som ved ordinære NPA-show, etter vedtatte regler. Herunder gjelder også 

tillatt utstyr og lignende. Det skal IKKE dømmes med poeng på finalene på eksteriør klassene. 

Bruksklassene bedømmes etter de gjeldene bedømmelses skjemaene for bruksklasser.  

Premiering eksteriør: 

Eksteriør føll: Føll kommer inn til bedømmelse en og en. De vises først for hånd, deretter løse. Etter 

at alle har vært vist en og en vises hele klassen samlet for rangering og premiering. Føllene rangeres 

og det kåres Beste Føll og Reserve Beste føll samt best i rasene. Best i Rasen mottar nasjonalfarget 

rosett med påskrift Best i Rasen NPA Show Finale. De øvrige rangerte mottar blå/hvit deltager rosett.  

Årets føll mottar blå/gullfarget vinner rosett m/tittel skrift. Vandrepokal til oppdretter av Årets Føll, 

og Reserve årets føll mottar blå/gullfarget reserve rosett m/ tittel. Disse deltar i kåring av Årets 

eksteriørponni.  

Junior eksteriør: Juniorene vises klassevis etter rase, hvor det kåres en best i rasen fra hver klasse. 

Best i rasen mottar rosett med påskrift Best i Rasen NPA Show Finale. Deretter konkurrer alle 

juniorene uavhengig av rase om Årets Junior og Reserve Årets Junior, de skal her rangeres. De øvrige 

rangerte mottar blå/hvit deltager rosett.  

Årets Junior mottar blå/gullfarget vinner rosett m/tittel skrift og vandrepokal, Reserve mottar 

blå/gullfarget reserve rosett m/tittel skrift. Disse deltar i kåring av Årets eksteriørponni.  

Senior eksteriør: Seniorene vises klassevis etter rase, hvor det kåres en best i rasen fra hver klasse. 

Best i rasen mottar rosett med påskrift Best i Rasen NPA Show Finale. Deretter konkurrer alle 

seniorene uavhengig av rase om Årets Senior og Reserve Årets Senior, de skal her rangeres. De øvrige 

rangerte mottar blå/hvit deltager rosett. 

Årets Senior mottar blå/gullfarget vinner rosett m/tittel skrift + vandrepokal, Reserve mottar 

blå/gullfarget reserve rosett m/tittel skrift. Vinneren konkurrerer om tittelen av Årets eksteriørponni.  

Årets eksteriørponni mottar vandrepokal, nasjonalfarget bånd m/tittel.  



Premiering bruksklasser: 

Rideklasse m/leier: Vinner mottar blå/gullfarget vinner rosett m/tittel skrift. Reserve mottar 

blå/gullfarget reserve rosett m/tittelskrift. Øvrige deltagere mottar blå/hvit deltager rosett. Vinneren 

konkurrerer om tittelen Årets Bruksponni.  

Rideklasse skritt og trav: Vinner mottar blå/gullfarget vinner rosett m/tittel skrift. Reserve mottar 

blå/gullfarget reserve rosett m/tittelskrift. Øvrige deltagere mottar blå/hvit deltager rosett. Vinneren 

konkurrerer om tittelen Årets Bruksponni.  

Rideklasse skritt, trav og galopp –First Ridden: Vinner mottar blå/gullfarget vinner rosett m/tittel 

skrift. Reserve mottar blå/gullfarget reserve rosett m/tittelskrift. Øvrige deltagere mottar blå/hvit 

deltager rosett. Vinneren konkurrerer om tittelen Årets Bruksponni.  

Rideklasse skritt, trav og galopp –Open Ridden: Vinner mottar blå/gullfarget vinner rosett m/tittel 

skrift. Reserve mottar blå/gullfarget reserve rosett m/tittelskrift. Øvrige deltagere mottar blå/hvit 

deltager rosett. Vinneren konkurrerer om tittelen Årets Bruksponni.  

Pleasure driving: Vinner mottar blå/gullfarget vinner rosett m/tittel skrift. Reserve mottar 

blå/gullfarget reserve rosett m/tittelskrift. Øvrige deltagere mottar blå/hvit deltager rosett. Vinneren 

konkurrerer om tittelen Årets Bruksponni. 

Working Hunter 40 cm, 60 cm og 80 cm: Vinner av hver klasse mottar blå/gullfarget vinner rosett 

m/tittel skrift. Reserve mottar blå/gullfarget reserve rosett m/tittelskrift. Øvrige deltagere mottar 

blå/hvit deltager rosett. Vinnerne av hver klasse konkurrerer om tittelen Årets Bruksponni.  

Tømmekjøring med hinder: Vinner mottar blå/gullfarget vinner rosett m/tittel skrift. Reserve mottar 

blå/gullfarget reserve rosett m/tittelskrift. Øvrige deltagere mottar blå/hvit deltager rosett. Vinneren 

konkurrerer om tittelen Årets Bruksponni. 

Årets bruksponni mottar vandrepokal, nasjonalfarget bånd m/tittel.  

Mønstringsklasser for barn og unge:  

Det kåres en vinner i hver klasse 3-7 år, 8-13 år og 14-17 år. Disse mottar blå/gullfarget vinner rosett 

og pokal til odel og eie. Øvrige deltagere mottar blå/hvit deltager rosett. Deretter konkurrerer 

vinnerne av hver klasse om og bli Årets Mønstrer.  

Årets mønstrer mottar blå/gullfarget rosett m/ tittel og en spesiell premie. 

Vedtatt av NPAs styre 1. februar 2014  

Endret 21. juni 2016 

Siste endring 13. oktober 2019 


