Proposisjoner for føllskue på Vallermyrene fredag 08.11.2019.
Visning av føll er svært viktig for avlsarbeidet i Norsk Ponniavlsforening. Mange føll blir solgt av oppdretter
etter avvenning, og forsvinner samtidig ut av NPA for å bli rene bruksponnier. For å kartlegge foreldrenes
avlsverdi, ønsker man derfor å få bedømt flest mulig føll før de forlater avlere og utstillere.
Derfor håper vi nå å få til et føllskue på tampen av sesongen, og hvor man kan kvalifisere seg til årets ponni
finale som går dagen etter på samme sted. NB: Kort påmeldingsfrist!

1. Norsk Ponniavlsforening avholder NPA føllskue fredag ettermiddag den 8. november. Sted
Vallermyrene Leir 16, 3946 Porsgrunn. Vennligst notèr i kommentarfeltet når du tidligst kan
ankomme. Vi prøver å få det til å passe for alle, men ønsker å være ferdige senest kl. 19.30.
2. Føllskuet er åpent for ponnier som er registrert i NPA. Kun ponnier registrert i avlsregisteret kan
gis poeng og delta i rangering i ekstriørklasser.
3. Dommer er Susan Hellum.
4. Det arrangeres eksteriørbedømmingsklasser kun for føll født 2019. Det dømmes med poeng, og
man får kritikker og medaljevalør. Utstillingskomitèen forbeholder seg retten til å dele inn klassene
etter de innkomne påmeldingene.
5. Det vil bli utpekt Beste Føll og Reserve Beste Føll. For å være med på kåringen må føllet ha
oppnådd gull på dagen. Det utropes ikke Best In Show eller reserve.
6. Påmelding: Elektronisk påmelding via NPAs hjemmesider www.ponniavl.no
7. FRIST FOR PÅMELDING: Tirsdag 5. november 2019
8. Føllskuet er et selvkost show. Påmeldingsavgift kr. 300,- pr. føll. Dersom det blir flere enn åtte
påmeldte føll blir overskuddet fordelt på antall startende og tilbakebetalt. Påmeldingen er
økonomisk bindende, og må være registrert på konto innen 05.11.2019 for å kunne delta. Avgiften
settes inn på NPAs konto 9365.11.84302 samtidig med påmeldingen. HUSK MERK BETALINGEN MED
FØLLETS NAVN! Innbetalingen kan også gjøres via Vipps: #113168 - NORSK PONNIAVLSFORENING
9. Oppstalling er tilgjengelig og bestilles online når du melder på ponnien. Priser: Dagboks kr.250,-.
Døgnboks kr.600,-. Fre. – søn. kr.750,-. Betaling til NPA konto nr. 9365.11.84302.
10. Deltagende ponnier må være grunn- og vedlikeholds-vaksinerte etter gjeldende regler fra Norsk
Hestesenter eller være vaksinert minst 1 gang i løpet de siste 3 måneder. Ingen vaksinasjon må være
tatt de 7 siste dager. For uvaksinerte føll gjelder mors gyldige vaksinasjon.
11. Føllskuet vil foregå i ridehus.
12. NB: Ønsker du å delta på finalen dagen etter, må du melde fra til komitèen umiddelbart etter
premieutdeling. Føllet må ha fått gull for å være kvalifisert. Se egen propsisjon for årets ponni
finaler.
13. Du er selv ansvarlig for deg og din ponni, husk vannbøtte.
14. Info/katalog vil bli sendt på mail kvelden før utstillingen, merk at det ikke er mulig få katalog på
stevneplassen. Denne må printes og medbringes selv.
15. Komitèen består av Theresa Hammer og Inger Mehren. Spørsmål kan rettes til tlf: 91600813,
eller e-post theresa_hammer@hotmail.com

