
Proposisjoner for årets 3-årstest!  

 

 

Når: Lørdag 24. August 2019                 Hvor: Stavsplassen, Kongsvegen 1638, 2635 Tretten  

Starttidspunkt: Opplyses nærmere     Dommere: Anne S. Foldal Aam, Ellen Kristina Hynne 

 

Påmeldingsfrist: 01. August.  

Du kan melde på din ponni her: http://www.ponniavl.no/show.aspx  

Påmeldingsavgift: Kr. 800,- (Kr. 1.400,- hvis eier/innmelder ikke er medlem av NPA.) 

 

Bakgrunn for å holde treårstest for ponni, er på et tidlig tidspunkt å kunne bedømme ponniens 

anlegg og evner. Ponnien mønstres, løsmønstres og løshoppes for et dommerpanel. Deltagelse 

i treårstesten er også en fin sosial trening for ponniene og en god måte å komme i gang med 

ponniens utdannelse på et riktig tidspunkt. Les mer om 3-årstesten: 

http://www.ponniavl.no/artikkel.aspx?id=27 

 

 

1. Deltagende ponnier må være grunn- og vedlikeholds vaksinert etter gjeldende regler fra Norsk 

Hestesenter eller være vaksinert minst 1 gang de siste 3 mnd. Ingen vaksinasjon kan være tatt de siste 7 

dager. Ved innsjekk skal det fremvises gyldig pass og vaksinasjon.  

2. Det er tilgjengelig oppstalling på stedet og boks bestilles ved påmeldingen hos NPA.  

Pris: 300,- for dagboks, 350,- for døgnboks, for 2 døgn (fredag-søndag) koster det 650,-. Prisen inkluderer 

flis. Høy og vannbøtter må medbringes!   

3. Vi informerer om at påmeldingsavgiften er økonomisk bindende og at påmeldingen ikke vil være 

godkjent før den er betalt. Betaling skal skje før påmeldingsfristen er ute. Etter påmeldingsfristen er løpt ut 

må det fremlegges gyldig veterinærattest for å få hesten trukket.  

Betaling skjer til kontonummer: 9365.11.84302  

Merk betalingen med «3års test Stav» og hestens navn og NPA nummer. 

Skal man ha boks, skrives dette i kommentarfeltet  ved påmelding og betales samtidig med 

påmeldingsavgiften. 

 

4. Overnatting for deg: https://stavsplassen.no/overnatting/anbefalt-overnatting 

 

Katalog og tidsskjema vil sendes på mail til utstillerne, og katalog vil deles ut ved innsjekk.  

 

Spørsmål utover dette kan rettes til:  

Iselin Træthaug, 92823521, iselintr@gmail.com 

Sandra Davidsen, 93460366, sandra_davidsen@msn.com 

Ulf André S. Hovde, 90896552, ulf_andre@live.no 
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