
Styremøte i NPA torsdag 2. oktober 2014 

Tilstede: Live, Hilde, Nina, Inger, Ole, Grete, Vermund, Stein, Marianne.  Iselin på Skype. 

 

• Styret vil arbeide for at det blir mer fordelaktig å være medlem i foreningen.  Mange 

nyter godt av NPAs tilbud uten å betale medlemskontingent.  En ønsker et større 

økonomisk skille mellom medlemmer og gratispassasjerer. 

• NPAs årsmøte i 2015 legges til Gardermoen 

• Framtidige treårstester ønskes avholdt i forskjellige landsdeler, gjerne i samarbeid 

med Norsk Varmblod. 

• I forbindelse med at staten fraskriver seg ansvaret for framtidig hingsteutvelgelse 

arbeider NPAs styre med en skisse for hvordan en tenker seg dette løst fra neste år.  

Et forslag med detaljer om arbeidet blir omsendt medlemmene i forkant av det 

annonserte medlemsmøtet på Vindfjelltunet i november. 

• NPA vil for framtiden arrangere egne hoppeutstillinger.  Det utarbeides en egen 

terminliste over utstillingene, denne blir publisert i god tid før sesongstart.  Styret går 

inn for to typer premieringssystem, ett for bruksprestasjoner og ett for eksteriør. Ved 

kåring har styret et forslag til at bruksprøve skal være frivillig.  Dette er kun et forslag 

og skal diskuteres på medlemsmøtet.  Ved premiering av bruk skal det tas hensyn til 

resultater fra NPA-show, NRYF-stevner og resultater fra andre typer arrangementer. 

• Når kåringsforskriften bortfaller fra årsskiftet er det nødvendig med betydelige 

endringer i Avlsplan for ponni.  Styret har opprettet en egen komité for dette 

arbeidet.  Komitéen består av Stein, Vermund og Live.  Resultatet må legges fram for 

styret i løpet av svært kort tid. 

• Stein Langørgen overtar som materialforvalter etter Laila Hansen. 

• Under årets Stavsmart’n vil NPA være representert med et utvalg ponnier som ris, 

kjøres og mønstres. 

• Fra neste år skal hårprøver for DNA-testing av hoppeføll sendes direkte fra 

oppdretter til Biobank.  Testresultat blir returnert til oppdretter, og resultatet 

vedlegges springseddel ved registrering av føllet.   

• NPA får klager over NRYFs diskriminering av shetlandsponnier ved stevner.  

Raserepresentanten for shetland tar kontakt med NRYF for mulighetene til egen 

klasse for shetland ved sprangstevner. 

• Det annonserte bruksprøvekurset blir avlyst.  Siden regelverket for kåring og 

hoppeutstillinger er gjenstand for store endringer må slike kurs stå på vent til 

situasjonen er avklart. 

 


