PROPOSISJONER FOR
WELSH SHOW - EKSTERIØRKLASSER
BRUKSKLASSER FELLES FOR ALLE RASER
STED: VALLERMYRENE LØRDAG 29.JUNI 2019
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Norsk Ponniavlsforening avholder NPA-show/Welsh-show
lørdag 29. juni 2019 kl. 09.00 på Vallermyrene Leir , Porsgrunn.
Dommer showklasser: Lars Frandsen, Fakla stutteri, Danmark
Dommer for Bruksklasser: Guri Harr, Norge
Klassene blir avhold på filtbunn.
Arrangementet er åpent for renrasede welsh sec A, B, C og D født 2019 eller
tidligere.
Showet er kun åpne for ponnier registrert i avlsregisteret i NPA. Utenlandskeide ponnier må
våre registrert i sitt lands avlsregister. Bruksklassene er i tillegg åpne for ponnier i NPA sitt Bregister.
Deltagende ponnier må være vaksinert etter gjeldende regler fra NHS eller være vaksinert
minst 1 gang i løpet av de siste 3 måneder. Ingen vaksinasjon må være tatt siste 7 dager.
Føllene regnes vaksinert «gjennom moren», som må være vaksinert etter reglene over.
Det er mulighet for oppstalling. Oppstalling bestilles ved
påmelding. Oppstalling: Dagboks kr. 250,- Døgnboks kr. 450,- Fredag – Søndag kr. 750,Det blir en enkel dugnadskiosk på showplassen. (Kaker og div. mottas med takk, og vi ønsker
hjelp til kiosken!)
Vi inviterer svensker og dansker og håper noen tar turen!

Showklassene:
11. Showet er åpent for både hopper, hingster og vallaker. Utstillingskomiteen forbeholder seg
retten til å dele inn showklasser etter innkomne påmeldinger.
12. I showklassene blir det engelsk mønstring*(se beskrivelse nedenfor) og uten katalog for
dommerne.
13. Ponniene vil bli rangert i klassene, og får tildelt ”gull”, ”sølv” eller ”bronse”.
14. De får kun en enkel helhetsbeskrivelse av den utenlandske dommeren,
ingen tallkarakterer.
15. Hver welsh seksjon bedømmes for seg og det arrangeres unghest-championat, senior
championat og seksjonschampionat.
16. Kvalifisert til seksjonschampionat- unghest: De to beste i hver klasse med «Gull» + beste føll
og reserve med «Gull».
17. Kvalifisert til seksjonschampionat- senior: De to beste seniorene med «Gull» fra hver klasse.
18. Kvalifisert til seksjonschampionat (føll, junior, senior) : De to beste Føllene med «Gull»,
Unghestchampion og reserve og seniorchampion og reserve.
19. Kvalifisert til «Føllchampionat»: De to beste i hver føll-klasse med «Gull».

20. Kvalifisert til overall unghestchampionat (alle seksjoner) : Unghestchampion og reserve i
hver seksjon.
21. Kvalifisert til Best in Show- finalen: Seksjonschampion og reserve seksjonschampion,
unghest-champion og reserve unghest-champion ”alle seksjoner”, Føllchampion og reserve
føllchampion.

Bruksklassene:
22. DET ARRANGERES FØLGENDE BRUKSKLASSER:
Rideklasse m/leier, Skritt og Trav, Rideklasse med Galopp First Ridden (nybegynnerklasse) og
Open Ridden (blir delt i ung og voksen ved mange påmeldte),
Working Hunter (40 cm og 60 cm), Pleasure Driving, Tømmekjøring m/hinder,
Mønstringsklasse for barn og unge, og kostymeritt.
23. Mønstringsklassene har også mulighet for påmelding på dagen inntil kl. 10.00.
24. Vi gjør oppmerksom på at hingster ikke kan delta i skritt og travklassen, og at det i enkelte av
rideklassene er aldersbegrensning på rytterne.
25. Oppdatert bruksklassereglement finnes på NPAs web-sider.
26. Kvalifiserte til Beste Bruksponni og Reserve Beste Bruksponni: Vinnerne i alle
bruksklassene, med unntak av Kostymeritt og Mønstringsklasser for barn og unge, som er
registrert i avlsregisteret.

Kvalifisering til Årets Finale:
27. Fra dette showet vil alle avlsregistrerte NPA ponnier som blir Best in Show, Reserve Best in
Show,
Unghest Champion og Reserve Unghest Champion, alle best i rasen junior og senior, ponnier
som har
fått wildcard, samt alle føll med gull, og alle plasserte fra bruksklassene være kvalifiserte til
årets NPA
showfinale 2019.

Påmelding/betaling:
28. Påmelding via NPAs påmeldingssystem som finnes på www.ponniavl.no. Showklassene
meldes på i boksen for Welsh-show, bruksklassene meldes på i påmeldingsboksen for alle
raser.
29. FRIST FOR PÅMELDING: 14.JUNI 2019.
30. OBS!! HUSK AT ALLE PAPIRER MÅ VÆRE I ORDEN MED STAMBOKFØRER FØR
PÅMELDING!!!! Ta kontakt dersom noe vedr. showet er uklart.
31. Påmeldingsavgift kr. 300,- pr. ponni pr showklasse for medlemmer av NPA ( kr 400,- for
ikkemedlemmer) Fra og med tredje ponni med samme eier kr 200 pr ponni.
32. Påmeldingsavgift kr 200,- pr. ponni pr. bruksklasse for medlemmer av NPA ( kr 300,- for
ikkemedlemmer). Fra og med tredje ponni med samme eier kr 100 pr ponni.
33. Utenlandske utstillere betaler medlemspris.
34. Avgiften settes inn på NPAs konto 9365 11 84302
35. Info/katalog med veibeskrivelse vil bli tilsendt via mail før utstillingen. NB Husk å skrive den
ut! (eller kjøp en ny katalog i sekretariatet på utstillingsdagen)
36. Showkomiteen: Theresa Hammer tlf. 91600813, Hilde Solberg tlf. 91792094, Henriette Sørby
tlf. 91535454, Marianne Wessel tlf. 40247640

37. Opplysninger om showet vil bli lagt ut på facebooksiden Norsk Ponniavlsforening.
Vær vennlig å følge med der!

