
 
 

Referat fra styremøte i NPA 14. mars 2013 
 

Sted: Marché veikro, Lier  
 

Tilstede: Tone, Stein, Grete, Inger, Ingebjørg, Ole, Hilde, Linda og Hans 
 
 Referat fra forrige møte ble godkjent uten bemerkninger.. 
  
12/13 Else Hasvold har tatt initiativ til en ny bruksklasse for show.  Det dreier seg om 

tommekjøring med forhindringer, og Else har sendt inn et forslag til regler.  Styret ser 
veldig positivt på Elses initiativ, og vil at reglement skal harmoniseres i forhold til 
øvrig regelverk for showklasser.  Tone tar saken og presenterer regler og 
bedømmingsskjema for dette til neste styremøte.  Den nye bruksklassen er tenkt prøvd 
ut ved Sentralutstillingshelgen i juli med drop-in påmelding.   Proposisjoner skal 
inneholde informasjon ved avvikende typer hinder i øvelsen.  Hinderbredder skal være 
ca 1,5 m og hindrene markeres med rødt på høyre side og hvitt på venstre. 

 
13/13 Ole presenterte forslag til mønstringsklasser.  Styret gikk inn for dette og finner det 

riktig å dele inn i 3 forskjellige aldersgrupper, 0-8 år, 9-16 år og over 16 år. I 
mønstringsklasse er det kun mønstreren som bedømmes med rangering av deltakerne.  
Dette skal også arrangeres ved Sentralutstillingshelgen lørdag etter den offisielle 
utstillingen.  Ole renskriver reglene.        
  

14/13 Ingebjørg lanserte forslag om ride- og kjørekurs for sesongen.  Kjørekurs avholdes 25. 
– 26. mai,  ridekurs er planlagt til høstsesongen.  Ingebjørg har kontaktet Gunn 
Johansson som instruktør.  Ingebjørg undersøker kurssteder.   
        

15/13 Agria har etter flere purringer endelig gitt beskjed om at de ikke ønsker å fornye 
samarbeidsavtalen med oss.  Styret undersøker markedet for nye samarbeidspartnere.
           

16/13 Det viser seg svært vanskelig å finne overnattingsplass ved kåringshelgen på Starum, 
samtidig som Norsk Hestesenter ønsker at NPAs medlemmer skal ta seg av oppgavene 
med å rigge ridehusene.  De fleste har lang vei til kåringsstedet, og det kan bli 
vanskelig å rekruttere frivillige til slike oppgaver.  Vi lager en notis til NHS’ ønske på 
vår hjemmeside. 

           
17/13 Stein lanserte nye tanker for framtidig sportsponniavl.  Styret ser positivt på dette og 

ber han ta kontakt med raserepresentanten, oppdrettere og andre impliserte parter for 
ponnitypens videre utvikling. 

 
18/13 Styret gikk gjennom forslag til proposisjoner for Sentralutstillingen.  Foreløpig er det 

bare Inger som har gjort avtale med utenlandsk dommer.  Norske dommere må 
samkjøres med NHSs valg.  Pris for bruksklasser og pakkepris ble justert.  Det 
forutsettes at vi har fått til en direkte betalingsløsning ved påmeldingene før 
påmeldingsmenyen åpnes. 

 
Ref. Hans 


