Proposisjoner Kåring Starum 17. september 2017
1. Norsk ponniavlsforening avholder kåring på Norsk hestesenter Starum lørdag 16.september 2017.
Klokken 09.00.
2. Kåringen vil være etter NPA sitt regelverk for kåringen, se avlsplan på www.ponniavl.no.
3. Dommere ved kåringen vil være Stein Langørgen og Kari Anne Indrebø.
4. Kåringen er åpen for alle ponnier registrert i avlsregisteret i NPA født 2015 og eldre.
5. Bruksprøve er valgfritt, merk ved påmelding hvilken bruksprøve du evt. velger å vise
(løshopping, tømmekjøring I og II, rideprøve eller kjøreprøve I og II) Disse vil gå etter reglement
for bruksprøve, se www.nhest.no for reglement.
6. FRIST FOR PÅMELDING: 1. September
7. Påmeldingen skjer elektronisk via NPA sin hjemmeside.
8. Veterinærsjekk kan tas 30 dager før kåringen på en hesteklinikk eller hestepraktiserende
veterinær, på eget skjema. Skjema bestilles fra stambokfører. Bestillingsskjema finner du på
www.ponniavl.no under pass og registrering. Utfylt veterinær skjema tas med og leveres på
kåringen i sekreteteriatet v/innsjekk. Det er også mulighet for å ta veterinærsjekken på stedet til en
tilleggskostnad på kr 1000,-. Dette må merkes ved påmelding i kommentarfeltet. Husk at alle
hingster som meldes til kåring skal ha DNA profilen sin klar på forhånd.
9. Påmeldingsavgift for kåring kr. 1000 (1500,- for ikke medlemmer) Påmeldinger er økonomisk
bindende, og påmeldingen vil ikke være godkjent hvis ikke den er betalt. Merk betalingen med
hestens navn/ NPA nr. og sted. Påmeldingsavgiften settes inn på NPAs konto 9365 11 84302,
betalingen må være registrert senest 8.september for å være gyldig. Hvis ikke registrert betaling vil
hingsten bli strøket fra påmeldingslistene.
10. Deltagende ponnier må være grunn- og vedlikeholds vaksinert etter gjeldende regler fra Norsk
Hestesenter eller være vaksinert minst 1 gang i løpet av de siste 3 måneder. Ingen vaksinasjon må
være tatt de siste 7 dager.
11. Det SKAL fremvises pass og vaksinasjoner ved innsjekking, samt betales for oppstalling.
12.Oppstalling er tilgjengelig på stedet, og boks bestilles via påmeldingen hos NPA. Pris er inkl.flis
180 kr pr.dag. Husk vannbøtter og fôr ! Oppstalling betales ved innsjekk !
13. Overnattning er tilgjengelig på stedet. Dette booker du og betaler til Norsk Hestesenter på tlf
61165500 eller mail nhest@nhest.no Pris pr. døgn 280 kr + Frokost 55 kr
Katalog fåes ved innsjekk.
Det vil komme tilbud om felles middag lørdag kveld, så følg med på www.ponniavl.no
For spørsmål ang. kåringshelgen kontakt Showkoordinator Siv Nyland tlf 97114095 eller pr.mail
siv.nyland@gmail.com
Velkommen til en hyggelig og spennende ponnihelg !

