NPA show på Karmøy Rideklubb søndag 1.oktober.


Norsk Ponniavlsforening avholder show m/ eksteriørklasser og bruksklasser,
søndag 2. oktober kl. 9.00 på Karmøy Rideklubb, Burmaveien 90, 4274 Stol.



Showet er åpnet for alle ponnier som er registrert i avlsregisteret.



Hester og ponnier fra andre raser kan delta både i
eksteriør og bruksklasser og få omtale og plassering i egne klasser.
De stilles etter NPA sitt reglement.
Det blir utpekt Beste bruksregistrerte ponni og Beste Hest andre raser, dersom de har
oppnådd Gull.



Påmelding for NPA- registrerte ponnier, skjer online på NPAs hjemmeside.



Påmelding for andre raser skjer på mail til trinekolletre@hotmail.com



Utstillingskomitèen kan slå sammen og dele klasser etter innkomne påmeldinger.



Det arrangeres følgende bruksklasser:
- Rideklasse med leier,
- Rideklasse med Skritt/trav,
- Rideklasse m/galopp; first ridden, junior og senior. (merk dette ved
påmelding i kommentarfeltet)
Bruksklassene arrangeres iht. NPAs reglement.(Dette finnes på NPAs hjemmesider)
Vi gjør oppmerksom på at hingster ikke kan delta i skritt og travklassen
og at det i enkelte av rideklassene har aldersbegrensning på rytterne.



Showklassene bedømmes uten poeng, ponniene blir rangert og får medalje gull, sølv eller
bronse ut i fra dommers beskrivelse.
Føll dømmes med poeng.
Nummer en og to med gull i hver klasse går videre til BIS ringen.



Det vil bli kåret best i rasen junior og senior alle raser og seksjoner (for shetland også mini og
standard størrelse). Samt føllchampion, unghestchampion, reserve unghestchampion, best in
show og reserve best in show.



Kvalifisert til finalen søndag 8. oktober er: Best in Show, Reserve Best in Show,
Unghest Champion og Reserve Unghest Champion, alle best i rasen junior og senior, samt
alle føll med 8 eller mer i helhet.

Merk: Pga. kort tid til finalen, skal kvalifiserte som ønsker å delta i finalen på
Vallermyrene
7. og 8.oktober, melde på online i sekretariatet umiddelbart etter utstillingen.


Showet m/ føllskue arrangeres og premieres iht. NPA sine reglement, disse finner du på
www.ponniavl.no.



Dommere er: Live Enerhaugen



Påmeldingsfristen er 15.september.



Priser showklasser: kr 250 per ponni. Fra og med tredje ponni fra samme eier kr 150 pr ponni
(kr 350 per ponni for ikke medlemmer av NPA.)
Betaling settes inn på NPA sin konto 9365 11 84302, samme frist som påmelding. Påmelding
er økonomisk bindende.
Husk og merke betalingen med ponniens navn og utstillingens sted.



Oppstalling døgnboks kr. 400,- dagboks kr. 200,-. Betales i sekretariatet.



Pass med gyldig vaksinasjon skal uoppfordret fremvises ved innsjekk.
Deltagende ponnier må være grunn- og vedlikeholds vaksinert etter gjeldende regler fra
Norsk Hestesenter, eller være vaksinert minst en gang siste tre måneder. Ingen
vaksinasjon må være tatt siste syv dager.

Det er kiosk på stevneplassen. Kontant betaling eller Vips i kiosken.
Info/tidsskjema vil bli tilsendt på mail ca en uke før showet. Husk mailadresse ved påmelding.
Katalog vil bli sendt ut dagen før showet.
Ønsker dere alle velkommen på NPA show hos Karmøy Rideklubb.

Utstillingskomiteen: Anne Margrethe Tveit - 922 87 861
Trine Kolletre - 938 78 850
Helene Sørheim - 45261002

