
 

 

PROPOSISJONER FOR ÅRETS HØSTKÅRING FOR PONNIER  

Når: 30. August 2020   Hvor: Starum, Norsk hestesenter. Starumsvegen 71, 2850 Lena 

Starttidspunkt: 10.00   Dommere: Live Enerhaugen & Stein Langørgen                                          

.                                                        Dommer bruksprøver: Live Enerhaugen    

 Påmeldingsfrist: 01. August. 

Du kan melde på din hingst her: http://www.ponniavl.no/show.aspx 

Påmeldingsavgift: Kr. 2.000, - (Kr. 4.000, - hvis eier ikke er medlem av NPA)  

1. Kåringen vil arrangeres etter NPA sitt regelverk, se avlsplan på: www.ponniavl.no  

2. Kåringen er åpen for alle ponnihingster som er født 2018 og tidligere og registrert i NPA sitt 

avlsregister, bortsett fra Gotlandsruss. Dette pga at de kun kan bedømmes med egne rasedommere 

som medfører høye kostnader. De vil få mulighet til å møte på vårkåring. NB! Hingster som er født i 

2018 og blir kåret kan ikke brukes i avl før 2021.  

3. Bruksprøve er valgfritt for alle raser med unntak av Sportsponni og Welsh Part-Bred. (Se 

utstillingsreglement for ponnier 2017). Merk ved påmelding hvilken bruksprøve du evt. velger å vise. 

(Tømmekjøring 1 & 2, Rideprøve eller Kjøreprøve.) Løshopping må vises for alle som tar bruksprøve. 

Bruksprøvene avholdes etter eget reglement fra Norsk hestesenter. Se reglement her. 

4. Veterinærsjekk kan tas opptil 40 dager før kåringsdato. Sjekken skal utføres på en hesteklinikk eller 

av en hestepraktiserende veterinær. Papirer for veterinærsjekk bestilles av Stambokfører på mail: 

stambokforer@ponniavl.no.  Søknadsskjema for dette finner du på www.ponniavl.no – under Pass og 

Registrering. Ferdig utfylt veterinærskjema skal leveres i sekretariatet ved innsjekk på kåringen.  Pga 

situasjonen med covid 19 vil det ikke være veterinær tilgjengelig på utstillingsplassen for 

veterinærsjekk. 

5. 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. Betaling skjer til 

kontonummer: 9365.11.84302. Merk betalingen med «Høstkåring Starum» og hestens navn og NPA 

nummer. Etter påmeldingsfristen er løpt ut må det fremlegges gyldig veterinærattest for å få hesten 

trukket. 

6. Deltagende ponnier 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.  

7. Det er tilgjengelig oppstalling på stedet og boks bestilles ved påmeldingen hos NPA. Pris: 260,- per 

døgn. Prisen inkluderer flis. Høy og vannbøtter må medbringes!  

8. Overnatting bookes og betales direkte til Norsk Hestesenter på tlf: 61165500 eller på mail 

nhest@nhest.no. Det er få tilgjengelige rom så her gjelder førstemann til mølla prinsippet. 

Katalog og tidsskjema vil sendes på mail til utstillerne og katalog vil deles ut ved innsjekk. 

 Spørsmål utover dette kan rettes til: Iselin Træthaug, tlf.: 92823521.  
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