
Agenda for styremøte i NPA 

Tirsdag 13. Januar 

Kl. 16.00 – 20.00 

Sted: Live 

 

Tilstede: Live, Grete, Inger, Ole, Lise, Stein, Ingunn og Marianne 

Iselin på skype. 

Ikke tilstede: Hilde. 

01/15: Referat fra forrige møte – ikke gjennomgått 

02/15: Økonomi – neste møte 

• Status kassererarbeid 

58/14: Styrets interne og eksterne arbeid – neste møte 

• Etikk 

03/15: Innkomne saker fra leder 

• Mail - fra medlemmer  

- Regelverk rundt måling av ponni vedrørende lisens: 

Svar fra styret; Vi følger moderlandets krav til hver enkelt rase (må skrives inn i 

rasebeskrivelsen).  

• Arbeidsoppgaver - neste møte 

04/15: Avlsplan 

• Gjennomgang av rasestandard pr rase 

• Gjennomgang av avlsplan med klargjøring for innsending til NHS-Mattilsynet 

Amerikansk miniatyrhest: Føyer til flere høydemål (måletabell).  Sluttmåles som 5 åring. 

Høydemål bør være med i veterinærskjema. Rasebeskrivelse direkte oversatt fra Amerika. Ingunn 

skriver på hjemmeside/i Ponni-Nytt om hvordan klargjøre til show (pels etc.). Alle individer skal 

være registrert i moderlandet (Amerika). Raserepresentant –Ingunn Bråtasæter tar med seg 

forespørsel om godkjenning av AMH i Sverige og USA.  

Connemara: Hingst som har fått 7 i delkarakter skal ikke i klasse 1. Hopper som ikke er vist må på 

utstilling for å komme inn i de forskjellige klassene. Hopper som er stilt ut fra før blir satt inn i 

klasse 1 og 2, hvis de tilfredsstiller kravene til disse.  



Gotlandsruss og Connemara; skriver et brev om hvor man oppfordrer å vise gamle hopper for å 

få de registrert i kvalitetsboken –raserepresentanten (Vermund). Grete tar kontakt med Haug 

(gotlandsruss) og formidler oppgaven videre til Vermund.  

Shetland: Få inn makshøyde for mini-unghest.  

 

 

50/14: Status kåring 2015 

• Samarbeid med hvem? 

• Sted?  

Her ble det diskutert og lagt frem de forskjellige forslagene. Styret vedtok følgende:  

11-12 april. Lefdals rideskole. Pris på kåring; 1000,- for deltakerne.  Komite; Blir forespurt:  

Tone, Grete og Lise. Bestemmer dommere.   

21. mars kåring Trøndelag.  

NNHS dato ikke fastsatt. 

29-30 august kåring Stav.   

 

Sammenkalle kåringsnemd for å finne ut hvem dommere som skal dømme hvor/hvordan 

rullere. Dommere må settes opp i begynnelsen av året.  

• Utstillingsform – samarbeid med NV og NAHF 

05/15: Regelverk 

• Vedtak; X-register kalles for B-register. Enstemmig vedtatt.  

• Vedtak; Hingster til kåring kan måles på forhånd av en autorisert ponnimåler (dette skal 

noteres i passet). Enstemmig vedtatt.  

• Vedtak; Lisensierte hingster ingen krav til måling, men anbefales målt. Enstemmig vedtatt.  

• Vedtak; Ponnier vist på show kan kontrollmåles ved tvil fra dommer på høyde. Stevneleder 

måler. Ved tvil skal det komme ponnien til gode. Enstemmig vedtatt.    

• Vedtak; En 2 års hingst kan lisensieres på våren og vises på høsten. Vedtatt mot 1 stemme. 

• Regelverk for lisensiering 

Vedtak; Lisensiert hingst; kr 5000. Enstemmig vedtatt.  

Vedtak; Lisensierte hingster som møter til kåring får tilbakebetalt kr 4000 ved 

kåring/premiering. Hingster ikke anbefalt videre til avl får tilbakebetalt kr 1000. Enstemmig 

vedtatt.  

Vedtak; Etter lisensiering må hingsten vises innen 2 år for å få tilbakebetalt penger. 

Enstemmig vedtatt.  

Vedtak; Hingster med utenlandsk lisens må sende inn pass/lisensbevis til stambokfører og 

betale kr 700 i adm.gebyr. Enstemmig vedtatt.  

 

• Regelverk for hopper-venter til neste møte.  

• Regelverk for annonsering av hingster- lisensierte/vist på kåring 



Vedtak; Kårede hingster kan annonseres på nettsiden, i hingstekatalogen og i Ponni-Nytt. 

Lisensierte står på egen liste. Enstemmig vedtatt.  

• Regelverk på show 

Vedtak; Best in Show, res. Best in show, Unghestchampion, res. Unghestchampion og best i 

rasen junior og senior kvalifiseres til finalen.  Enstemmig vedtatt. 

• Regelverk på utstilling- venter til neste møte. 

• Regelverk på premiering bruksprøver o.a.bruk 

Vedtak; Frivillig bruksprøver. Se rasebeskrivelser. Enstemmig vedtatt. 

06/15: Nytt fra Stambokfører 

• Toll- Redegjorde for tidligere bestemmelser og dokumentasjon. Vi forholder oss til det som 

nå foreligger fra tidligere. 

• DNA- Redegjorde i PN. Vil komme til å skrive ny artikkel i neste PN. En rød tråd er at eier må 

følge opp mer selv.  

07/15: Nytt fra raserepresentanter-avventer til neste møte 

Eventuelt- ingen saker. 

Neste styremøte; mandag 2. februar kl. 16.30-20.30. 

 

Møtet hevet kl.22.30 

Marianne  


