
Invitasjon til treårstest på Buskerud gård lørdag 12.10.2019. 
 
Dommere for dagen: Live Enerhaugen og Marianne Hansen.     
Starttidspunkt: 09.00. 
Adresse: Buskerudveien 134, Åmot på Modum.  
 
Påmeldingsfrist: 03.10.2019. 
Du kan melde på ponnien din her: www.ponniavl.no/show.aspx 
Påmeldingsavgift: Kr. 800,- (Kr. 1.400,- hvis eier/innmelder ikke er medlem av NPA.)  
 
I tillegg til selve treårstesten, arrangerer vi en uoffisiell åpenklasse. Denne klassen er åpen 
for alle hester og ponnier uansett rase født 2016 og eldre og blir gjennomført på samme 
måte som løshoppingsdelen i treårstesten. Den blir bedømt med poeng og ponnien/hesten 
med høyeste poeng, vinner åpenklasse. 
Påmelding til åpenklasse sendes på epost til post@stall-hopp.com. Påmeldingsavgiften er 
300 for medlemmer av NPA og 400 kr for øvrige deltakere. Betalingen merkes med 
“åpenklasse Buskerud gård” og hestens/ponniens navn.  
NPA registrerte 3åringer har fortrinnsrett ved mange påmeldte, de i åpen klasse er det første 
mann til mølla som gjelder ved mange påmeldte. 
 
Deltagende ponnier og hester må være grunn- og vedlikeholds vaksinert etter gjeldende 
regler fra Norsk Hestesenter, eller være vaksinert minst 1 gang de siste 3 mnd. Ingen 
vaksinasjon kan være tatt de siste 7 dager. Ved innsjekk skal det fremvises gyldig pass og 
vaksinasjon.  
 
Vi informerer om at påmeldingsavgiften er økonomisk bindende og at påmeldingen ikke vil 
være godkjent før den er betalt. Betaling skal skje før påmeldingsfristen er ute. Etter 
påmeldingsfristen er løpt ut må det fremlegges gyldig veterinærattest for å få hesten 
trukket.   
Betaling skjer til kontonummer: 9365.11.84302 Merk betalingen med “3års test Buskerud 
gård” og hestens navn og NPA nummer.  
 
Det er mulighet for noe oppstalling, hovedsakelig dagbokser, ta kontakt direkte med 
ansvarlig på Buskerud gård, Renate M. Henriksen på tlf: 93881610. 
 
Katalog og tidsskjema vil sendes på epost til utstillerne.  
 
 
Ved spørsmål utover dette kan du kontakte:  
 
Marte H. H. Berntsen: 97954434     post@stall-hopp.com 
Ole K. Jahr Indresæther: 97179749     ole.indreseater@hotmail.com  
 
 
 
Bakgrunn for å holde treårstest for ponni, er på et tidlig tidspunkt å kunne bedømme 
ponniens anlegg og evner. Ponnien mønstres, løsmønstres og løshoppes for et 



dommerpanel. Deltagelse i treårstesten er også en fin sosial trening for ponniene og en god 
måte å komme i gang med ponniens utdannelse på et riktig tidspunkt. Les mer om 3-
årstesten: www.ponniavl.no/artikkel.sapx?id=27  
               
 
 


