
 
 
 
Proposisjoner for Høst NPA – Show med føllskue  
 
lørdag 2. august 2008, Hell Nord – Trøndelag 
 
Showet er åpent for alle ponnier registrert i NPA. Føll må ha bekreftet innlevering av springseddel til 
NPAs stambokfører. Alle ponnier for øvrig må ha pass for å delta. 
Bruksregistrerte ponnier kan få omtale i eksteriørklasse. A – registrerte ponnier har fortrinnsrett 
dersom tilmeldingen blir for stor. 
 
Klasseinndelinger: 
KL 1: Hopper 1 år 
KL 2 : Hingster 1 år 
KL 3 : Hopper 2 år 
KL 4 : Hingster 2 år 
KL 5 : Hopper 3-5 år 
KL 6 : Hingster 3- 5 år 
KL 7 : Føllskue Hoppeføll 
KL 8 : Føllskue Hingsteføll 
KL 9 : Mønstringsklasse for barn opptil 12 år 
KL 10 : Hopper 6 år og eldre u / føll 
KL 11 : Hopper 6 år og eldre m/ føll 
KL 12 : Vallaker 
KL 13 : Hingster 6 år og eldre 
KL 14 : BR – registrerte ponnier 
KL 15 : Mønstringsklasse for barn fra 12 år til 16 år 
 
Alle raser stiller hver for seg. Vi tar forbehold om at noen klasser kan slåes sammen ved for få 
påmeldte. 
Det vil bli kåret beste senior og junior mønstrer. 
Det vil bli utpekt Best in Show, reserve Best in show, Unghest champion, reserve Unghest champion, 
Beste føll og reserve best føll. 
 
Det skal fra i år gis poeng på føllskuene.  Deltakende føll får medaljer etter helhetspoeng, dvs. 8 og 
mer gir gull, 7 gir sølv og 6 i helhet gir bronse. Alle føll med gullmedalje er kvalifisert til føllfinalen.  
 
Kiosk salg / fest middag på lørdagskveld. 
 
Dommer vil bli: Vermund Lyngstad 
 
Anmeldelsesavgift: kr 250 pr ponni, f.o.m. 3 ponni med samme eier kr 150,- Føllklasse 150,-  
Påmeldingen er økonomisk bindende. 
Kontonummer for innbetaling: 9365 11 84302 
Påmeldingsfrist: 13/7-08 
 
Påmelding sendes til Anita Ormset, Kvalvikveien 32, 6520 Frei. Mail: post@bjerkas.no   
Ved evt. spørsmål ta kontakt med Ketil & Eva  Wisløff  på tlf:  970919070 el på mail til  
ketil@stallw.no 
 

         Godkjent 28/5  


