
 

Proposisjoner for bruksbedømmelse BOLSTAD 
Lørdag 7. juni 2008  
 
1. Norsk ponniavlsforening avholder NPA-show med bruksbedømmelse lørdag 7. juni 2008, på Bolstad Stutteri og ridesenter i 
Sande.  
2. Showet er åpent for ponnier.  Ponnier må inneha pass utstedt eller stemplet av NPA. Kun ponnier registrert i avlsregisteret 
(rødt pass) kan gis poeng i eksteriørklasser, samt sammenlagt i bruksbedømmelsen. Bruksregistrerte ponnier (hvitt pass)  kan 
få omtale i eksteriørklasser, samt delta i bruksklasser.  
3. Det arrangeres eksteriørbedømming for alle ponnier født 2007 eller eldre. Alle klasser er åpne for både hopper, hingster og 
vallaker. Det arrangeres også føllskue.  
For ponnier som deltar i bruksbedømmelsen vil eksteriørbedømmelsen foregå etter “drop in”-metoden. Disse ponniene blir ikke 
rangert og får ikke adgang til BIS-ringen. Dersom man ønsker å konkurrere om BIS-tittelen med en ponni som deltar i 
eksteriørbedømmelsen må de i tillegg meldes til den vanlige eksteriørklassen. 
Utstillingskomiteen forbeholder seg retten til å dele inn klasser etter de innkomne påmeldingene, dvs. at raser og aldre KAN bli 
slått sammen.  
4.Det arrangeres følgende bruksklasser:  
kl 1: rideklasse med leier 
kl 2: rideklasse med galopp,   
sprang feil og stil (kl 3: 40 cm, kl 4: 50 cm, kl 5: 60 cm, kl 6: 80cm),  
kl 7: mounted games 
kl 8: presisjonskjøring,  
terrengritt (kl 9: 40 cm, kl 10: 60 cm) 
kl 11: kostymeritt 
kl 12: agility 
kl 13: tømmekjøring 
kl 14: rideklasse med galopp for shetland.  
5. Hopper med føll ved fot kan IKKE delta i bruksbedømmelsen.  
Det blir også sammenlagt bruksbedømmelse etter NPAs regelverk. For deltagelse i bruksbedømmelse må ponnien bli dømt 
eksteriørt, samt minst 2 og maks 4 bruksklasser. Kostymerittet er ikke inkl. i bruksbedømmelsen. Ponnien kan bli ridd /kjørt osv 
av forskjellige. Det er PONNIEN som samle poeng. 
6. Det vil bli utpekt BESTE BRUKSPONNI i hht. bruksbedømmelsens regler,  
7. Det vil bli kåring av BIS, res BIS, Unghestchampion, Res Unghestchampion, samt Beste føll.  
8. Påmelding sendes Anne-Mette Kirkemo redaksjon@ponniavl.no  eller til Anne-Mette Kirkemo, Syllinghaugen 17, 3410 Sylling 
tel. 32848530/909 869 37 innen 16 mai. 
9. Avgiften settes på NPAs konto 9365 11 84302, merket NPA-show og ponniens navn 
10. Skjema finnes på NPAs nettsider: www.ponniavl.no eller fås ved henvendelse til ovennevnte. Påmeldingsavgift kr 250 pr. 
ponni, pr showklasse, og kr 100 pr bruksklasse. Føllklasse kr 150. For deltagelse i bruksbedømmelsen gis pakkepris kr 450  for 
eksteriør og 2-4 bruksklasser. Kostymerittet koster kr 50 pr ekvipasje, og i denne klassen godtas etteranmeldelse. Tellende 
bruksklasser må bestemmes ved påmelding. Påmeldinger er økonomisk bindende. 
11. Deltagende ponnier må være grunn- og vedlikeholdsvaksinert. Ingen vaksinasjon må være tatt siste 7 dager. 
12. Det vil være noen stallplasser tilgjengelig.  
13. Showet vil foregå på gressmatte og grusbane. 
14. Info/katalog vil bli tilsendt ca en uke før utstillingen.  
15. Bruksbedømmelseshefte fåes ved henvendelse til materialforvalter Laila Hansen  
       tlf 99 62 72 43, eller finnes på www.ponniavl.no 
16. Opplysninger om showet fås ved henvendelse til Ida Bugge 99440864 og  
      Susan Hellum 90796161. 
 
 
          Godkent ¾  


