
Norsk Ponniavlsforening inviterer til 
KVALITETSBEDØMMELSEN 2008 

 
I år som de foregående år inviterer Norsk Ponniavlsforening alle registrerte ponnier (både A- (rødt 
pass) og B- (hvitt pass) registrerte ponnier til kvalitetsbedømmelse med innlagt 3-årstest. Det blir 

også samtidig avholdt føllfinale for alle kvalifiserte føll i 2008 
 

Årets kvalitetsbedømmelse vil bli avholdt på Vallermyrene i Porsgrunn den  
27-28/09/2008 

 
Mer informasjon og proposisjoner vil bli lagt ut på nettsidene til NPA  www.ponniavl.no.  

Se også under ”lover og regler” og deretter ”Regler for kvalitetsbedømmelse” på sidene til Norsk 
Ponniavlsforening for info om kvalitetsbedømmelse og regelverk. 

 
Kvalitetsbedømmelse 

Kvalitetsbedømmelsen er åpen for alle registrete ponnier i NPA i klasse 4 år, 5 år og 6 år og eldre. 
De vil her gå igjennom eksteriørbedømmelse og både en gangartsprøve og en sprangprøve med 

egenrytter og testrytter. Hester som tidligere har deltatt på kvalitetsbedømmelse er også velkomne. 
 

3-årstest 
3-årstesten er åpen for 3 år gamle registrerte ponnier i NPA. 3-årstesten er et godt verktøy for på et 

tidlig stadium å fastslå den unge ponniens fremtidige potensialer og egenskaper. 3-årstesten går ut på 
at hesten blir bedømt for eksteriør, bevegelser og den blir løshoppet. 

 
Føllfinale 

Alle føll som via føllskuer i 2008 har kvalifisert seg til finalen ved å oppnå gull vil bli invitert til å 
delta i føllfinalen 2008 hvor årets føll 2008 blir kåret. 

 
Det vil bli premieringer for hver klasse og alle deltagerne får deltagersløyfer. 

 
Pris for deltagelse er 

Kvalitetsbed: 600,- for medlemmer, 850,- for ikke medl. 
3-års test: 400,- for medlemmer og 600,- for ikke medl. 

Føllfinale: GRATIS for kvalifiserte 
Påmeldingfrist er 1. september 

 
I tillegg til disse prisene kommer oppstalling og evt. overnatting. Mer info vil komme. 

 
For mer informasjon, spørsmål eller påmelding: kvalitetsbed@gmail.com eller ta kontakt med  

Bente Forberg tlf 93 68 46 64 (e. kl 16:00) eller Bitte Andersen tlf 97 55 58 38 


