
Proposisjoner for NPA hoppe og unghest utstilling m/føllskue på Starum 16. September 2017

Norsk ponniavlsforening avholder offisiell hoppe og unghest utstilling m/føllskue for alle ponni 
raser registrert i avlsregisteret til NPA på Starum 16. september 2017.

Dommer er Stein Langørgen og Kari Anne Indrebø.

Føllskue for føll, unghester er 1 -3 års, og voksne 4 år og eldre. Vallaker kan delta i alle aldre.  
(Hingster eldre enn 1 år kan ikke delta.) 
Klasseinndeling og premiering skjer etter Norsk Hestesenter sitt reglement for offisielle utstillinger. 
Se www.nhest.no under utstilling- klasser og premiering. Det vil bli kåret en dagens ponnie, og 
dommerne velger de kvalifiserte til dette.    
 
Påmelding via NPA sin hjemmeside www.ponniavl.no under utstilling og show. 
Påmeldingsfrist 1.September.

Påmeldingsavgift 4 år og eldre 500 kr for medlemmer av NPA og 550 kr for ikke medlemmer. 
Føll/unghest til og med 3 år 400 kr for medlemmer og 450 kr for ikke medlemmer av NPA . 
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. Betaling skal skje ved påmelding og senest innen påmeldingsfristens utløp.  

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. 

Utstillingen holdes innendørs i ridehus og det vil være kiosk på stedet. 

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 !

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.  

For spørsmål ang. kåringshelgen kontakt Showkoordinator Siv Nyland  tlf 97114095 eller pr.mail 
siv.nyland@gmail.com 
 
Velkommen til en hyggelig og spennende  ponnihelg ! 
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