
Resultater NPA-show Orkdal 29 august 2010. 
 
Hingst 6 år eller eldre 
 
1:Zaspel aus Waat, NPA 4941, 8-8-8-6-7 ,sølv 1-1 
harmonisk hingst av god type, litt små øyne, bredt ans.hals, god dybde, god overlinje, velformet kryss, 
velstilte ben, stiv bakbensføring skritt og trav 
 
Hingst 6 år eller yngre 
 
2:Sam, NPA 6113, 9-8-8-7-8 ,sølv1-2 , klassevinner - Best in Show 
Harmonisk hingst, velbygd meget god type, pent hode, god skulder, god dybde, god overlinje, velformet 
kryss, gode bein, aktive bevegelser, men mangler litt haseaksjon 
 
3:Tapper, NPA 6992, 8-8-8-7-8 , gull 2-2 
Sterkbygd hingst av god type, pent hode, bredt ans.hals, god dybde, god overlinje, velformet kryss, trang 
bakbensføring i skritt, energiske bevegelser, sterke velstilte bein 
 
Hoppe 6 år eller eldre u føll 
 
4:Primrose fra Steinsrud, NPA 3523, fikk ikke delta pga inhabil dommer 
 
5:Jinkwa of Berry, NPA 5305, 8-7-7-7-7, sølv, 1-1 
Feminin hoppe av god type, litt små øyne, lav ans.hals, hellende kryss, krokhase, aktiv i bevegelse 
 
Hoppe 6 år eller eldre m føll 
 
6:Skogmyrens Tia-Maria, NPA 3175, 7-7-7-6-7, sølv, 3-3 
Feminin hoppe av bra type, pent hode, god dybde, toppet hellende kryss, krokhase, inntåa bakbein, korte 
bevegelser 
 
7:Silkestjerna, NPA 4110, 8-8-8-8-8, gull, 1-3, klassevinner 
Sterkbygd hoppe av god type, velformet hals, god dybde, god overlinje, velstilte bein, aktive gode 
bevegelser 
 
8:Bayhall Jenny Wren, NPA 4947, 8-8-7-7-7, sølv, 2-3 
Feminin hoppe av god type, pent hode, velformet hals, god skulder, velformet kryss, spelemmet, inntået 
bak, aktive bevegelser 
 
Hoppe yngre enn 6 år m føll 
 
9:Dalgårds Leila Lou, NPA 7475, 8-7-7-8-8, gull, 2-4 
Hoppe av god type, velformet hals, god skulder, kort hellende kryss, uttået vf, ledige og gode bevegelser 
 
10:Vesla, NPA 5762, 7-7-7-8-7, sølv, 3-4 
Hoppe av bra type, med godt uttrykk, velformet hals, god skulder, kort kryss, uttåa vf, rette frambein, 
gode bevegelser 
 
11:Prektig, NPA 7054, 7-8-7-7-7, sølv, 4-4 
Velbygd hoppe av bra type, tungt hode, små øyne, god kropp, spelemmet, uttåa fram, aktive bevegelser, 
stiv bakbensføring i skritt, bedre i trav 
 
12:Enette, NPA 5436, 8-8-8-8-8, gull, 1-4, klassevinner 
Rasetypisk hoppe av god type, godt uttrykk, god frempart, litt kort kryss, velstilte bein, aktive gode 
bevegelser 



Hoppe 4-5 år 
 
13:Lindebys Troja, NPA 6146, 8-8-8-8-8, gull, 1-2klassevinner 
Velbygd hoppe av god type, velformet hals, god dybde, velformet kryss, velstilte bein, aktive gode 
bevegelser 
 
14:Nordhagens Caramella, NPA 5898, ikke møtt 
 
15:Hesseldals Paola, NPA 7064, 8-8-7-8-8, gull 2-2 
Feminin hoppe av god type, en harmonisk bra kropp, uttåa vf, spelemmet, aktive gode bevegelser 
 
Hoppe 3 år 
 
16:Nordhagens Leia, NPA 6198, ikke møtt 
 
17:Merkisayre Zara, NPA 6999, 7-7-7-7-7, sølv, 3-3 
Litt lite utviklet hoppe av bra type, mangler hårvekst, velformet hals, god dybde, for dagen overbygd, 
spelemmet, x bein fram, aktive bevegelser 
 
18:Julia, NPA 6483, 8-8-8-8-8, gull, 1-3, klassevinner 
Rasetypisk hoppe av god type, pent hode, velformet hals, god dybde, god overlinje, velstilte bein, aktive 
gode bevegelser 
 
19:Luna, NPA 6244, 7-8-8-8-8, gull, 2-3 
Sterkbygd hoppe av bra type, pent hode, god dybde, toppet hellende kryss, gode bein, ledige gode 
bevegelser 
 
Hoppe 2 år 
 
20:Ødegardens Jazmine, NPA 6649, 8-7-7-8-8, gull, 1-1 
Feminin hoppe av god type, velformet hals, god overlinje, smalbygd, umarkerte ledd, rettstilt, ledige og 
gode bevegelser 
 
Vallak 
 
21:Kazan, NPA 3163, ikke møtt 
 
22:Dalhaugen Evert, NPA 5423, 8-7-8-7-7, sølv, 1-1 
Sterkbygd vallak av god type, ort grov hals, god dybde, sterk bakpart, uttåa frem, ellers gode bein, aktive 
bevegelser 
 
Welsh sec.A – hingst 
 
23:Rocky, NPA 5538, 7-7-8-7-7, sølv, 1-1 
Lettbygd av bra type, pent hode, velformet hals, grunn, velformet kryss, smalbygd, velstilte bein, aktiv i 
bevegelse men mangler litt aksjon 
 
Welsh sec.D – hoppe 
 
24:Bel Amena, NPA 6000, ikke møtt 
 
Welsh Part.Bred – hingst 
 
25:Cavalo Camaro, NPA 7143, 9-8-8-7-8, gull 1-1 – unghest champ + res best in show 
Velutviklet hingst av meget god type, god utstråling, kort nakke, velliggende bog, god manke, velformet 
kryss, overbein begge framben ellers bra, ledige bevegelser, ønsker mer bogfrihet 



Føllskue – hingster 
 
26:Steadfast Warrior, NPA 7548, 8-8-7-7-8, sølv, 2-6 
Harmonisk føll, god type, pent hode, harmonisk god kropp, uttåa fram ellers god bein, aktive bevegelser 
men mangler litt haseaksjon 
 
27:Kodjack fra Dalsve, NPA 7552, 8-8-7-7-8, sølv, 3-6 
Velbygd god type, pent hode, velformet hals, god overlinje, spelemmet, aktive men korte bevegelser 
 
28:Hazy Mister, NPA 7547, 7-7-7-7-7, sølv, 5-6 
Føll av bra rasetype, litt lavt ansatt hals, god dybde, hellende kryss, aktive men orte bevegelser, 
spelemmet 
 
29:Zasquatch fra Bråtrø, NPA 7533, 8-7-7-7-7, sølv, 4-6 
Litt lite utviklet av god type, pent hode, god ramme, uttåa ellers gode bein, aktive bevegelser 
 
30:Veslas Knerten, NPA 7579, 7-7-7-6-7, sølv, 6-6 
Harmonisk føll av bra type, pent hode, kort hals, velformet kryss, rette bakbein, ustabile haser, korte haser 
 
31:Hibagon Berry fra Bråtrø, NPA 7532, 8-8-8-8-8, sølv, 1-6– klassevinner + res beste føll 
Oppsynt føll av god type, pent hode, velformet hals, harmonisk kropp, ledige gode bevegelser, velstilte 
bein 
 
 
 
Føllskue – hopper 
 
32:Elvira fra Dalsve, NPA 7553, 8-8-8-8-8, sølv, 1-4 – klassevinner + beste føll 
Harmonisk føll av god type, pent hode, velformet hals, harmonisk kropp, gode bevegelser, gode bein 
 
33:Pippiliten, NPA 7549, 7-8-7-8-7, sølv, 4-4 
Høystilt, bra av type, litt ordinært hode, harmonisk kropp, lange frampiper, umarkerte ledd, ledige gode 
bevegelser 
 
34:Forstmann Lilja, NPA 7562, 8-8-8-7-8, sølv , 2-4 
Velutviklet føll av god type, pent hode og en harmonisk god kropp, velstilte bein, stiv bak i skritt, bedre i 
trav 
 
35:Jessica fra Dalsve, NPA 7551, 8-8-8-7-8, sølv, 3-4 
Føll av god type, pent hode, harmonisk kropp, velstilte bein, stiv bakbensføring i skritt og trav 
 
Res beste føll: Hibagon Berry fra Bråtrø 
Beste føll: Elvira fra Dalsve 
 

Res unghest champ: Elvira fra Dalsve 
Unghest champ: Cavalo Camaro 
 

Res best in show: Cavalo Camaro 
Best in Show: Sam 
 

Beste senior mønstrer: Anita Gunnarsen, Sandnessjøen 
 

Totalt 30 ponnier ble dømt, 5 stk kom ikke 
Av disse var det 11 gull og 17 sølv.  Det ble kun gitt 9 til 2 ponnier, og det var for rasetype og preg, og 
det var det Sam og Cavalo Camaro som fikk. 
Ellers var det ingen 9-ere. 


