
Utstillingsreglement for ponni 2017  

Ponnier registrert i NPAs avlsregister har utstillingsrett i Norge. Utstillinger for ponnier i Norge 

arrangeres av Norsk Ponniavlsforening, og Norsk Hestesenter i samarbeid med NPA. Det arrangeres 

offisielle hoppe og hingsteutstillinger over hele landet. På de offisielle utstillingene blir ponniens 

avlsverdi vurdert. Det betyr at i tillegg til eksteriørbedømmelse blir også helse, avstamning, 

bruksegenskaper og prestasjoner bedømt. Kritikken her er stambokmeritterende og danner grunnlag 

for innføring i riksstambok/ klasseinndeling. For å oppnå premiegrad må ponnien vises på offisiell 

utstilling.  

Det blir også arrangert en rekke show.  Her blir ponnien kun vurdert for hvordan den framstår på 

utstillingsdagen. På show kan ponniene oppnå gull, sølv eller bronsemedalje. Kritikken på show er 

ikke stambokmeritterende.  

Ponnier bedømmes som unghester til og med det året de fyller 3 år.  

Hingster:  

Norsk Ponniavlsforening arrangerer hingstekåring vår og høst i Østlandsregionen. Det vil også være 

tilbud i Rogaland og/eller Trøndelag. Gjennomføringen av dette avhenger av antall påmeldte 

hingster. Det er også mulighet til å vise hingster hvert år på Nordnorsk Hestesenter. Påmelding skal 

skje via NPAs nettsider.   

Hingster kan vises til kåring første gang på høsten det året de fyller 2 år, med unntak av rasene: 

Connemara, Gotlandsruss og Amerikansk Miniatyr, disse kan tidligst vises våren som 3-åringer. 

2 og 3 års hingster kan kun oppnå avlsgodkjenning (Kåret), og stilles i kvalitet.  

4 år og eldre hingster kan oppnå 1., 2. og 3. premie, og stilles i kvalitet.  

Merk at hingster har strengere krav for å oppnå 3. premie enn hopper og vallaker. 

Hingster kan ta veterinærkontroll i forkant av kåring, denne skal ikke være eldre enn 40 dager. 

Søknad sendes NPA på eget skjema i forkant av kåring. Ved mottatt søknad sendes veterinærskjema 

og nødvendig dokumentasjon.  

Alle hingster skal ha sin DNA-profil klar før kåringsdagen. 

Måling kan gjøres i forkant av kåring. Dette skal utføres av ponnimåler godkjent av NRYF ikke mer 

enn 14 dager før kåring.    

Hopper, vallaker og unghester: 

Norsk Hestesenter arrangerer hoppe- og unghestutstillinger over hele landet i samarbeid med 

raseorganisasjonene.  I unghestklassene kan du vise hopper fra 0-3 år og hingster 0-2 år.  Unghestene 

kan få sløyfe og stilles i kvalitet. Hopper og vallaker må være 4 år for å kunne få premiegrad på 

offisielle utstillinger. Hopper og vallaker kan oppnå 1., 2. og 3. premie, og stilles i kvalitet.  

 

 

Krav til premiering på offisiell utstilling:  

1. premie: 43 poeng, ingen delkarakter under 7 og minst 9 på type.  

2. premie: 39 poeng, ingen delkarakter under 7 og minst 8 på type.  

3. premie hopper og vallaker: 35 poeng, ingen delkarakter under 6 og minst 7 på type. 

3. premie hingster: 38 poeng, ingen delkarakter under 6 og minst 7 på type.  



Krav til premiering for bruksprøver på offisiell utstilling: 

1. premie: Helhetskarakter på 9 eller 10, og ingen delkarakterer under 7. 

2. premie: Helhetskarakter på 8, og ingen delkarakterer under 7. 

3. premie: Helhetskarakter på 6 eller 7, og ingen delkarakterer under 6.  

 

For å se bruksprøvereglement, trykk her. 

 

Krav til premiering på show:  

Gull: 40 poeng  

Sølv: 37 poeng  

Bronse: 34 poeng  

 Rasevise krav på offisiell utstilling:  

Connemara: Bruksprøve er frivillig. For å komme inn i klasse 1 må den ha minimum 8 i helhet, og 

ingen delkarakterer under 7. For å komme inn i klasse 2 må den ha minimum 7 i helhet, og ingen 

delkarakterer under 6.  Øvrige forblir i klasse 3. Connemara hopper kan vises på hoppeutstilling det 

året de fyller 3 år. Connemara hopper 3 år og eldre skal ha veterinærattest på NPAs skjema som 

sendes stambokfører i NPA. Attesten må ikke være eldre enn 30 dager på utstillingsdagen. 

Dartmoor: Bruksprøve er frivillig. For å komme inn i riksstambok I må den ha minimum 8 i helhet, og 

ingen delkarakterer under 7. For å komme inn i riksstambok II må den ha minimum 7 i helhet, og 

ingen delkarakterer under 6.   

Dale: Bruksprøve er frivillig. For å komme inn i riksstambok I må den ha minimum 8 i helhet, og ingen 

delkarakterer under 7. For å komme inn i riksstambok II må den ha minimum 7 i helhet, og ingen 

delkarakterer under 6.   

Exmoor: Bruksprøve er frivillig. For å komme inn i riksstambok I må den ha minimum 8 i helhet, og 

ingen delkarakterer under 7. For å komme inn i riksstambok II må den ha minimum 7 i helhet, og 

ingen delkarakterer under 6.  Skal være inspisert av representant fra moderforeningen.  

Fell: Bruksprøve er frivillig. For å komme inn i riksstambok I må den ha minimum 8 i helhet, og ingen 

delkarakterer under 7. For å komme inn i riksstambok II må den ha minimum 7 i helhet, og ingen 

delkarakterer under 6.   

Gotlandsruss: For å komme inn i riksstamboken må både mor og far være i riksstamboken. Hingster 4 

år og eldre må avlegge bruksprøve i kjøring eller ridning. For å komme inn i riksstamboken må den ha 

minimum 7 i helhet, og ingen delkarakterer under 6. For hopper er bruksprøve frivillig.   

Highland: Bruksprøve er frivillig. For å komme inn i riksstambok I må den ha minimum 8 i helhet, og 

ingen delkarakterer under 7. For å komme inn i riksstambok II må den ha minimum 7 i helhet, og 

ingen delkarakterer under 6.   

New Forest: Bruksprøve er frivillig. For å komme inn i riksstambok I må den ha minimum 8 i helhet, 

og ingen delkarakterer under 7, og godkjent bruksprøve, kvalitetsbedømmelse, eller prestasjoner i 

sporten. For å komme inn i riksstambok II må den ha minimum 7 i helhet, og ingen delkarakterer 

under 6.  Avkom etter hingster som ikke er vist til kåring vil bli registrert i B registeret. Alle hingster 

må være testet fri for myotonigenet før de kan benyttes i avl. Alle hopper med "Kantje’s Ronaldo 

He.Stb.197 " i stammen må være testet fri eller ha mellomliggende ledd som er testet fri for 

myotonigenet før de kan benyttes i avl. 

https://nhest.custompublish.com/getfile.php/4417430.2562.piliilpqnquuiw/Brukspr%C3%B8vereglement.pdf


Shetland: Bruksprøve er frivillig For å komme inn i kvalitetsbok 1 må den ha minimum 8 i helhet, og 

ingen delkarakterer under 7. For å komme inn i kvalitetsbok 2 må den ha minimum 7 i helhet, og 

ingen delkarakterer under 6.   

Sportsponni: Sportsponni hingster skal avlegge full bruksprøve. 2 og 3 års hingster: 

tømmekjøringsprøve I + løshopping. 4 år og eldre: ride- eller kjøreprøve + løshopping. Bruksprøve 

kan erstattes av gode dokumenterte prestasjoner i sporten: kat. 1-2 plassering MB, kat. 3 LA i sprang, 

dressur, kjøring eller feltritt på nasjonalt nivå. For å komme inn i riksstambok I må den ha minimum 8 

i helhet, og ingen delkarakterer under 7 og godkjent resultat på kvalitetsbedømmelse eller godt 

dokumenterte prestasjoner i sporten. For å komme inn i riksstambok II må den ha minimum 7 i 

helhet, og ingen delkarakterer under 6.  

Welsh sec. A-B-C-D: Bruksprøve er frivillig. For å komme inn i riksstambok I må den ha minimum 8 i 

helhet, og ingen delkarakterer under 7. For å komme inn i riksstambok II må den ha minimum 7 i 

helhet, og ingen delkarakterer under 6.   

Welsh Part Bred: WPB hingster skal avlegge full bruksprøve. 2 og 3 års hingster: tømmekjøringsprøve 

I + løshopping. 4 år og eldre: ride- eller kjøreprøve + løshopping. Bruksprøve kan erstattes av godt 

dokumenterte prestasjoner i sporten, kat. 1-2 plassering MB, kat. 3 LA i sprang, dressur, kjøring eller 

feltritt på nasjonalt nivå. For å komme inn i riksstambok I må den ha minimum 8 i helhet, og ingen 

delkarakterer under 7. For å komme inn i riksstambok II må den ha minimum 7 i helhet, og ingen 

delkarakterer under 6.  
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