Proposisjoner for NPA show med bruksklasser på Arendal &
Grimstad Rideklubb 31. august – 01. september 2019.
Norsk ponniavlsforening arrangerer NPA show med bruksklasser på Arendal og Grimstad rideklubb
sitt anlegg lørdag 31.august – søndag 01.september 2019.
Det blir showklasser (eksteriørklasser) og mønstringsklasser for barn og unge lørdag 31.august.
Søndag 01.september blir det bruksklasser, mønstringsklasser for barn og unge, og kostymeritt.
Dommer begge dager er: Live Enerhaugen.
Showet lørdag er kun åpent for NPA-registrerte ponnier, født 2019 og tidligere. Det dømmes uten
poeng, man får kritikker, rangering og medaljevalør. B-registrerte ponnier (hvitt pass) kan få omtale
og rangeres i egen klasse. Norsk Araberhestforening (NAHF) har eget show denne dagen, som vil
foregå samtidig som NPA-showet.
Showkomiteen forbeholder seg retten til å dele inn, slå sammen og avlyse klasser etter de innkomne
påmeldinger. De to første med Gull fra hver klasse går videre (evt. kan dommer velge antall videre
forutsatt at de har fått gull) til BIS ringen hvor det blir kåret Best i rasen junior og senior, Best in
Show, Reserve Best in Show, Unghest Champion, Reserve Unghest Champion, Beste Føll og Reserve
Beste Føll.
Bruksklassene søndag er åpne NPA-registrerte ponnier, B-registrerte ponnier, Araber og ALLE andre
hesteraser som har gyldig pass. Det arrangeres følgende bruksklasser:
-Working Hunter 40 cm
-Working Hunter 60 cm
-Rideklasse med leier/lead rein
-Rideklasse skritt & trav
-Rideklasse med galopp - First Ridden og Open Ridden (Merk i kommetarfeltet i påmeldingen hvem
av klassene du ønsker å delta i. Open ridden deles i junioer og senior ved nok påmeldte.)
-Pleasure Driving (kjøring)
-Tømmekjøring med hinder
-Mønstringsklasse for barn og unge (Merk i kommentarfeltet i påmeldingen om du ønsker å delta
lørdag eller søndag, eller begge dager.)
-Agility («uoffisiell» klasse, denne kvalifiserer ikke til dagens bruksponni eller showfinaler)
-Kostymeritt (underholdningsklasse, denne kvalifiserer ikke til dagens bruksponni eller showfinaler)
Vi gjør oppmerksom på at det i enkelte rideklasser er det aldersbegrensning på rytter, og at man ikke
kan delta med hingst i Skritt og Trav klassen. Se gjerne igjennom reglement for bruksklasser på NPA
sine nettsider for du melder på: http://www.ponniavl.no/artikkel.aspx?id=21
Agility finnes ikke beskrevet i NPAs bruksreglement, med det vil bli bedømt på omtrent samme måte
som tømmekjøring med hinder. Man leier ponnien/hesten igjennom en hinderløype med diverse
utfordrende hinder. Åpent for ponnier/hester 2 år og eldre. Leier skal bruke hjelm!
Det er 1/3 plasserte i bruksklassene, og de resterende får deltakersløyfe.

Det vil kåres Dagens Beste Bruksponni og Reserve. Her er vinnerne av klassene Working hunter 40 og
60 cm, alle rideklassene, tømmekjøring med hinder og pleasure driving, som er registrert i NPA sitt
avlsregister, kvalifisert.
Påmeldingsfrist: 17. august. Påmelding skjer via NPA sin påmeldingsboks på www.ponniavl.no
/Utstilling og Show. For påmelding av ikke NPA registrerte ponnier og hester til bruksklasser søndag:
send mail til sandra_davidsen@msn.com , oppgi hestens navn, kjønn, alder og rase,
rytter/kusk/mønstrers navn og alder, samt hvilke klasser dere skal delta i. Ved stor påmelding vil det
bli begrensninger i antall og ”førstemann til mølla” prinsippet gjelder. Priser showklasser
(eksteriørklasser): 250,- kr for medlemmer av NPA (350,- kr for ikke-medlemmer av NPA). Priser
bruksklasser (inkludert mønstringsklasser for barn og unge lørdag): 150,- kr pr klasse for medlemmer
av NPA (200,- kr for ikke-medlemmer av NPA.) Egne priser Kostymeritt og Agility: 100,- pr klasse
(gjelder både medlem og ikke-medlem av NPA). For Kostymeritt og Agility vil det være muligheter for
å melde på på dagen søndag 01.september frem til kl.11.00
Påmeldingsavgiften settes inn på NPA sin konto innen påmeldingsfristen, enten via kontonr:
9365.11.84302, eller vipps: #113168 - NORSK PONNIAVLSFORENING
Merk betalingen med navn på ponni/hest og hvilket show det gjelder.

Pass og gyldig vaksine skal fremvises ved adkomst, før ponnien/hesten lastes av. Deltagende
ponnier/hester må være grunn- og vedlikeholds vaksinert etter gjeldende regler fra Norsk
Hestesenter, eller være vaksinert minst en gang i løpet av de siste tre måneder. Ingen vaksinasjon må
være tatt siste sju dager. For uvaksinerte føll må morens gyldige vaksinasjonskort fremvises. Alle føll
må ha NPA-nummer iorden FØR de kan meldes på show.
Showet blir holdt ute ved oppholdsvær. Vi flytter innendørs i ridehus ved behov. Begge banene har
moderne filtbunn. Det er mulighet for oppstallingsbokser på utstillingsplassen. Pris 250,- kr inkl. flis
for både dagboks og døgnboks, 500,- kr inkl. flis for hele helgen (fredag-søndag). Husk vannbøtte og
eget høy/fôr. Det er muligheter for overnatting på plassen i hestebil/campingvogn. Strøm for helgen
200,- kr. Kontakt showkomitèen for bestilling. Det er en fantastisk kiosk på utstillingsplassen.
Info/katalog vil bli tilsendt på mail ca. 1 uke før showet. Lørdag kveld inviterer vi til felles middag og
sosialt samvær med Norsk Araberhestforening. Pris kr 250 pr pers. (middagen er åpen for alle som
ønsker å delta).
Katalog kan kjøpes i sekretariatet/kiosken på utstillingsdagen.
Showkomitèen:
Inger Mehren, tlf: 99619931, mail: imehren@hotmail.no
Sandra Landås
Irene Tveit Sæverud
Sandra Davidsen, mail: sandra_davidsen@msn.com

