
Utvidet styremøte i NPA 10.03.18  

Tilstede: Stein, Inger, Theresa, Laila, Grete, Hilde, Inger Johanne, Ulf, Nina, Dag Ivar  

 

- Litt om noen av rasene: 

 

 

o Connemara. HWSD (arvelig hovsykdom hos connemara)  

Det må informeres om dette på ponniavl.no. Det må kreves at hingster skal testes. 

Styret må sjekke med Vermund hvordan det skal testes; nok med hårprøve til 

biobank? Hvordan skal bærer og fri skilles i avlsregisteret.  

o Gotlandsruss. Rasen må ha svensk dommer til kåring.  Det må komme fram på 

ponniavl at hingster kun kan vises på en kåring årlig da dette er en viss kostnad for en 

– to hingster. Sverige velger dommer og betaler selve reisen. Forslag; svenskkåra 

hingster bør automatisk kåres i Norge. Gotlandsruss kan ikke ha lisens på hingster. 

o New Forest. Nina har laget FB gruppe for NF i Norge. 1. helgen i juni er det 

dommerseminar i DK, ønskelig med minst en norsk dommer dit. Stein ble foreslått. 

NF kan ikke ha lisens på hingster. 

o Shetland. Største rasen i antall. Rasen har høy kvalitet på sine beste individer. Det er 

også noen i andre enden av skalaen. Noen avlere er langt fremme, mens andre har 

mer ønske om å avle en søt koseponni. 

Det skal være internasjonalt shetland show i DK i år, påmelding må gjøres samlet til 

NPA som videre melder til DK, og alle må betale til NPA i det de melder på, eller blir 

de ikke meldt til DK. 

Ulf som raserepr. må og vil være med på internasjonale møter. 

o Welsh.  Det er mye utskifting av personell i WPCS, så dette med stambok er lagt på is.  

Norge har mange kvalitetswelsher i både avl, sprang, dressur og feltritt.  

Sec. B antallet minker. 

 

- Kontaktperson trav: Tone Hagen, DNT:  Hun må føres opp under raserepresentantene på 

web. Kanskje også lage et lite info innlegg på ponniavl. 

 

- NUCH. Dette har blitt diskutert både på mail mellom raserepresentanter og 

showkoordinator. Samt at det ble diskutert i dag. Konklusjonen er at vi ikke trenger dette. Vi 

har alt finale for alle ponnier der man får bånd for å være best i rasen selv om bare en i rasen 

møter. Mange føler  at det har gått inflasjon i mengden titler og bånd som blir fordelt ut på 

et beskjedent antall ponnier. Alle som uttalte seg mente at dette kan bli aktuelt senere, men 

at det ikke er det nå.  I tillegg må man ha Norsk Brukschampion om man skal ha Norsk 

Utstillingschampion.  

 

- GULLDIPLOM. Ønsket om å innføre NUCH var at det skulle føre til at flere stilte ponnier på 

show og at også de som ikke klarer å komme helt til topps på show, men allikevel er gode 

individ, skal få en annen form for heder. Det ble uttalt at mange virkelig gode ponnier i de 

mest tallrike rasene ofte ble stilt som nr. 2 og 3 bak de aller beste. Man mente at det var 

synd for disse virkelig gode individene å ikke motta titler. I stedet for NUCH tittel til disse ble 



det foreslått et gulldiplom. Krav til å få gulldiplom: 

- Eier må selv søke 

- Søker må være medlem 

- Ponnien må ha minst tre gull fra tre forskjellige dommere 

- Gullmedaljene må være mottatt over minst to ulike årstall 

- Skal gjelde fom. 2018, og ikke tilbakevirkende kraft 

- Man kan søke fra ponnien er fem år, og gullmedaljer fra ponnien var fire år (senior) teller 

- Gulldiplom deles ut på årsmøte, og det publiseres i årboka hvem som har mottatt 

Styret må avgjøre dette. 

 

- Medlem / ikke medlem 

Det må være fordeler å være medlem: 

- Billigere show 

- Billigere kåring 

- Billigere registrering; kvantumsrabatt ved tre føll eller flere, eller 200 avslag per føll 

-Hingsteliste 

- Prefix 

- Avlstilskudd 

Styret må avgjøre dette. 

 

Etter dette møtet ble det avholdt årsmøte. 

 

Referent 

Theresa  


