
Proposisjoner for NPA Shetlandshow med føllskue, Midt Norsk føllfinale lørdag 23 september kl 10 og 

offisiell hoppeutstilling søndag 24 september kl 09. 

Showet vil være åpent for shetlandsponnier og føll av alle raser som har pass utstedt eller stemplet 

av NPA.  Pass skal uoppfordret fremvises ved innsjekk.  

Føll må ha fått tildelt NPA-nummer før påmelding. Husk å sende inn springseddel på føll minst 2 uker 

før påmeldingsfristen! Bruksregistrerte ponnier kan få omtale i egen eksteriørklasse.  

Utstillingskomiteen forbeholder seg retten til å dele inn, slå sammen og avlyse klasser etter de 

innkomne påmeldinger.  

De to første med gull fra hver klasse går videre til Bis ringen hvor det blir kåret Best i rasen, Best in 

Show, Res: Best in Show, Unghest Champion, Res. Unghest Champion, Beste Mini, Beste føll og Res. 

Beste føll. Alle ponniene blir bedømt med tallkarakterer, kommentarer og får medaljer etter 

helhetspoeng.  

Klasseinndeling og premiering på hoppeutstillingen skjer etter Norsk Hestesenter sitt reglement for 

offisielle utstillinger. Se www.nhest.no under utstilling- klasser og premiering. Det vil bli kåret en 

dagens ponni, og dommerne velger de kvalifiserte til dette 

Føll som skal delta på Midt Norsk føllfinale skal meldes på på samme måte som på føllklasse. Betaling 

skjer på showplass enten gjennom vipps eller kontant i sekreteriat. Føll som meldes på her kan ikke 

meldes på føllfinalen på Vallermyrene, uavhengig om de vises eller ikke.  

Dommere begge dager er Kari Anne Indrebø og Ragnhild Inglingstad. 

Påmelding online på NPAs hjemmeside (www.ponniavl.no), se knappen øverst på høyre side 

”Utstilling og show”. Frist for påmelding: tirsdag 5 september kl 21.00 

Påmeldingsavgift: kr 250.-. Fra og med tredje ponni med samme eier kr 150 pr ponni på showet. 350 

kr for ikke medlemmer av NPA (medlemslisten BLIR sjekket)  

Påmeldingsavgift hoppeutstilling 500 kr for medlemmer av NPA og 550 kr for ikke medlemmer. 

Påmeldingsavgift Midt Norsk Føllfinale kr 200 for medlemmer og 250 for ikke medlemmer. 

Betalingen bank NPA Konto nr. 9365 11 84302 samme frist som påmelding !  

Påmeldingen er økonomisk bindende!  

Ved eventuelle spørsmål: Iselin Træthaug tlf 92823521 eller Eivor Meisingset tlf 47898440. 

Det er få bokser tilgjengelig, førstemann til mølla! 

Det er kiosk på stevneplassen. 

Info/katalog vil bli tilsendt på mail ca. 1 uke før showet. Husk mailadresse ved påmelding.  

Katalog kan kjøpes i sekretariatet/kiosken på utstillingsdagen.  

Utstillingskomiteen: Iselin Træthaug og Eivor Meisingset 


