
Styremøte i NPA tirsdag 31. mars 2015 

Tilstede: Live, Inger, Bjørg, Stein, Bente, Lise, Grete 

Ikke tilstede: Ole og Marianne 

 

 Måling av ponnihingster i forbindelse med lisensiering skal fortrinnsvis utføres av en godkjent 

ponnimåler. Pga dårligere tilgang på ponnimålere i enkelte områder av landet åpner styret 

for at veterinæren som utfører veterinærsjekken også utfører måling.   

 Avlsplanen for shetlandsponni er endret. Glassøye på shetlandsponni er lov, og tillatt 

makshøyde på shetlandsponni er endret. Avlsplanen på hjemmesiden er oppdatert. 

DOMMERNE FÅR OPPDATERTE RASEBESKRIVELSER TILSENDT. 

 Det er uttrykt et ønske fra medlemmer om et samarbeid mellom Horsepro og 

ponniavlsforeningen ang å få full stamme på ponniene ført inn i Horsepro. Dette er en 

tjeneste vi må betale for. Vi går for å ha det som i dag i første omgang, og sjekker opp 

muligheter for at NRyF kan åpne for at eiere selv kan fylle inn stamme. 

 I forbindelse med kvalitetsbedømmelsen vurderes mulighet for å kåre årets sprangtalent og 

årets gangartstalent via en teoretisk vurdering fremfor en finale for å få med alle 

landsdelene. Bente vil fungere som kontaktperson mellom NPA og NV i forbindelse med 

kvalitetsbedømmelsene. Resultater sendes til webansvarlig så disse kommer på nett. Bente 

finner resultater fra fjorårets kvalitetsbedømmelse og får de registrert i NPA. 

 NPA ønsker å premiere utenlandskfødte ponnier i sporten for å få de utenlandske ponniene 

inn i registeret i NPA. Premiering til årets beste ponni med NPA nummer, uavhengig av 

fødeland, er et forslag som jobbes videre med. Dette vil også virke som et bindeledd mellom 

sporten og NPA. 

 Vedtak: showkoordinatorer blir Ole Kristian Jahr Indersæter og Siv Nyland. Proposisjoner og 

alt praktisk tas med showkoordinator, budsjett og regnskap sendes til, og godkjennes av 

kasserer. Showkoordinatorene holder seg til reglementet vedtatt ved NPAs styre. 

 Sportsponnigodkjenning - to welsh hingster er godkjente til avl av sportsponni av avlsutvalg 

og styret, Lanners Teddy og CE Fierce Allegiance. 

 Avlsutvalget får en egen rubrikk på hjemmesiden der arbeid og statuetter for avlsvurdering 

publiseres. De skal fungere som et rådgivende organ til NPA, styret må vedta/godkjenne evt 

endringer. Vedtak: Styret oppnevner et avlsutvalg som har mandat til å fungere som et 

rådgivende organ i avlsfaglige spørsmål. Hovedarbeidsområder er avlsfaglige spørsmål, 

dommerutdanning, oppnevning av kåringsdommere, og avkomstvurdering. 

 NPA kontakter NHS med spørsmål om mer arbeid rundt forskning vedrørende forfangenhet 

og hyperglykemi. Det blir også kontaktet en veterinær om en mulig fagartikkel om emnet til 

Ponninytt. 

 

 

 


