
Medlemsmøte 07.03.2020  

Leangkollen hotell i Asker, oppstart klokken 1700.  
 

17 medlemmer møtte opp til årets medlemsmøte i norsk ponniavlsforening 7. mars på Leangkollen.  

Før møtet startet fikk vi oppleve mye av hestens historie i Norge gjennom et foredrag av Susan 

Hellum, noe gruppen satte stor pris på. Vi ønsker å takke Susan for hennes tid og engasjement. 

 

Det var ingen ønsker om saker til medlemsmøte, så leder, Hilde Solberg, startet møtet med å fortelle 

litt om hvilke arrangement vi har planlagt for sesongen 2020.  

Det er per dags dato ikke en utfyllende liste, men vi regner med at det vil fylles på med 

arrangementer i showkalenderen de neste mnd.  

 

«Finale til finale»  

Da vi ikke ønsker å legge showfinalen noe senere ut på høsten en den allerede er vil vi ikke forhindre 

at det arrangeres show og aktivitet videre utover høst/vinter. Med sene finaler har oppmøtet vært 

redusert pga. stengte fjelloverganger, dårlig føre og at flere av ponniene blir for raggete. Finalen 

ønskes gjerne i september/oktober. (Det ble bla. i 2019 arrangert Halloweenshow siste helg i 

oktober, og flere har ønsket seg juleshow)  

 

Styrets forslag:  

Kvalifiseringer til finalen er ikke gjeldende som et kalenderår, men fra «finale til finale».  

Dette vil si at om det skulle arrangeres show i desember 2020, vil disse være kvalifisert til finalen 

2021.  

Styret har sett på føll og 3 åringer som en utfordring, men alle var enige i at det var veldig naturlig at 

disse flyttes over til aldersgruppen de hører til i det året finalen avholdes. (Føll til Junior, 3 års til 

Senior)  

Ideen mottas godt i den oppmøtte gruppen, og det var ingen som hadde innvendinger mot forslaget.  

Styret vil derfor fortsette å jobbe videre og vil etter hvert komme med en forandring i regelverket.  

 

 

Jubileumsshow er planlagt i år på Starum.  

Det forklares hvorfor arrangementet ble flyttet fra Seljord. Styret så på det som en vanskelig oppgave 

å få tak i nok funksjonærer til å drifte et så stort sted. Det handlet også om pris på leie av anlegg og i 

tillegg er det arrangert jubileumsutstilling i Sverige samme dato som vi først ønsket.  

 

Styret etterspør hjelp til diverse arbeid både på forhånd og på selve dagen.  

Inger Mehren viser stor iver og ønsker å være med i en komite.  

 

Hingstekåring 

Videre kommer det spørsmål angående hingstekåringen.  

Det fortelles at kåringer over en dag er heftig for de hingstene som skal vises til både eksteriør 

bedømmelse og avlegge bruksprøve.  

Her ønskes det at løshopping kan skje dagen før.  

Styret vil så godt det lar seg gjøre prøve å dele opp aktivitetene for disse hingstene og vil spørre om 

bruksprøvedommer har mulighet til å starte på fredag kveld. 

 

 



Diverse 

Det kommer spørsmål om hvorfor vi ikke kan arrangere show på Vallermyrene. 

Dette er fordi ridesenteret er utleid til større stevner store deler av sommerhalvåret. NPA ønsker 

fortsatt å ha finalen vår der hvert 2. år, noe vi har fått lov til.  

 

Det diskuteres også videre om andre anlegg til arrangering av 3 årstest og show. Det kommer her 

mange gode forslag om steder som burde undersøkes av utstillingskomiteene som vil arrangere.  

Dessverre er det ikke alle som kan tilby oppstalling, myke nok utebaner eller ridehall.  

Noe som viser seg upraktisk da mange kjører lengre avstander og trenger overnatting for ponni. En 

stor del av våre showponnier er også barfot.  

 

Det ønskes også at det i registeret skal komme med tydelig frem hvilke hingster som er godkjent for 

avl av sportsponni.  

Det spørres også om det kan legges inn egen rubrikk for avkoms vurdering under hver enkelt ponni i 

registeret.  

 

 

Njål Kvernland ytrer ønske om at ponniene meldt til Offisielle utstillinger skal komme med ferdig 

utfylt manus, lik de fra Norsk hestesenter, til katalogene. – Denne saken er tatt opp med vår 

dataoperatør, og det vil komme ønsket endring. 

 

Det er planlagt møte med stambokfører, webansvarlig, riksstambokfører og foreningens 

dataoperatør kommende uke hvor det skal sees på løsninger for ovenfornevnte ønsker.  

 

 

Facebook 

Det er flere som har lagt merke til at det lett kan være kritikk og dårlig stemning under innlegg postet 

av NPAs profil på Facebook. Det er flere medlemmer som forteller at de synes det er skammelig at 

det negative skal rettes mot de som i dag sitter med verv i foreningen.  

Alle ønsker å være åpne for konstruktiv kritikk, men føler at det som oftest blir med små ord på 

internett. Det er fint med åpenhet, men det er lett at ting «koker bort» i en slik sammenheng. Det 

informeres om at styret ønsker at saklige tilbakemeldinger/spørsmål gjerne kan komme på e-post, da 

blir det automatisk en sak og vi kan komme med mer tilrettelagte svar.  

Verken styret eller noen av medlemmene til stede på møtet ønsker at mobbing skal skje, men om det 

skulle være hendelser som gjør at noen føler seg utstøtt er det mye lettere å ta tak i det om det 

kommer tydelige beskjeder.  

Inger Mehren minner alle så fint på at NPA ikke bare består av styret, men også alle medlemmene. 

På denne måten blir kritikken ufortjent rettet mot så mange.  

 

 

Helt på tampen blir det etterspurt fødselsår på ponniene under resultatene fra finalen i Årboka.  

Dette overbringes til redaksjonen slik at det kan huskes på til neste bok.  

 

 

Vi takker så for et fint møte med god deltakelse før vi avslutter klokken 18.30.  

 

Referat av Ulf Andre S. Hovde 


