
         Proposisjoner for føllskue i Elverum!  

 

Når: 19. September, 2020                                    Hvor: Elverum Rideklubb.  

                                                                                          Prestegårdsvegen 1, 2406 Elverum 

Starttidspunkt: 11.00                                          Dommer: Susan Hellum 

 

Påmeldingsfrist: 14 september.  

Du kan melde på ditt føll her: http://www.ponniavl.no/show.aspx 

Påmeldingsavgift: Kr.300,- (Kr. 400,- hvis eier ikke er medlem av NPA)  

 

1. Føllskuet vil arrangeres etter NPA sitt regelverk, se regelverk for show på:  www.ponniavl.no  

 

2. Alle ponniføll registrert i NPA sitt avlsregister kan delta. 

 

3. Det vil dømes med poeng og alle føll vil løsmønstres. 

    Det avholdes inne i ridehus.  

4. Arrangørene vil dele opp klasser etter antall påmeldte innenfor hver rase.  

 

5. De to beste, med gull, i hver klasse går videre til føllchampionat. Det vil kåres Beste føll og Reserve 

beste føll. 

 

6. 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. Dette gjelder for akutt sykdom/skade.  

Betaling skjer til kontonummer: 9365 11 84302, eller vipps: #113168 - NORSK PONNIAVLSFORENING 

Merk betalingen med «Føllskue Elverum» og hestens navn og NPA nummer.  

 

7. Mor til deltagende føll 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.  

 

8. Det vil ikke være kiosk tilgjengelig, men enkel selvbetjening (Kaffe-Kake) vil være på plassen. 

Komiteen oppfordrer også besøkende til å lese siste info fra Folkehelseinstituttet angående Covid19.  

9. Det vil ikke være tilgjengelig oppstalling. Husk egen vannbøtte!   

 

Tidsskjema vil sendes på epost til utstillerne og katalog deles ut ved innsjekk.  

 

Mvh. utstillingskomiteen:  

Anne Øien: Mobil - 97700638, epost – annoeien@online.no 

Ulf Andre S.Hovde: Ulf_andre@live.no  og Ann Linda Haugen.  
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