
Styremøte 23. April 2014 

Tilstede: Live, Grete, Inger, Stein, Ole, Hilde, Lise, Marianne.  Ikke tilstede: Iselin 

Komité for Bolstad er Laila, Lise og Hans.  Medlemsmøte blir 22. og 23. november.  Susan Hellum er 

forespurt om å forelese på medlemsmøte om ”forberedelser til utstilling, rasetyper” etc.  

Bruksprøvedager er kun for hopper og vallaker (Live har spurt NHS). Innspill fra Hilde: 

Shetlandsshowet på Løten skal ha klasser for sorte, fargede og mini.  Hvis vi har dette på andre NPA-

show også kan det bli mer attraktivt for flere ponnieiere.   Ole: I andre land slås ikke klassene 

sammen slik vi gjør her. Klasseinndelingene bør være slik de står i proposisjonene.  Stein mener dette 

kan være tema til medlemsmøte:  Hvordan skal showene organiseres i framtida.   

Høstkåring: 

Innspill fra Stein:  Hovedarrangementet bør være på høsten. Koster mer på våren (eller billigere på 

høsten), et middel for å få folk til å vise hingsten på høsten.  Målet bør være å få flere på kåring.  

Konklusjon:  Styret sender brev til NHS om dette, men vi venter 2 måneder for å se hvordan det blir 

med ny kåringslov (EFTA) først.  

Instruks utstillingskoordinator endres til showkoordinator.  

Info fra leder: 

Live er blitt kontaktet av norsk varmblod, som ønsker et tettere samarbeid med NPA.  De ønsker et 

felles show 10.august på Lykseth (Hedmark). Kostnader, inntekter og jobbinnsats må deles.  Må ha 

sløyfer fra begge foreningene. Skal det være bare show, eller bruksklasser også?  Vi tar kontakt med 

norsk varmblod.  

 

Pressemelding fra ESA om kåringsforskriften: 

Grete: Mattilsynet har ansvaret for identifiseringen av hester og ponnier. NHS har ansvar for det 

avlsfaglige. Vi må forholde oss til moderstambøkene. Hver rase må ha sitt eget registreringssystem.  

Et grunnregister for alle ponniene (med 3 generasjoner). Forskjellige pass til hver rase. Informasjon 

inni som forteller om registreringsregler for moderlandene.   Vi venter i to måneder til det foreligger 

et svar fra departementet.   

  

Nytt fra stambokfører: 

I passet står ikke stamboknr.(når føllet får pass er den ikke stambokført).  Når ponnien blir 

kåret/premiert blir det laget et oblat som skal klistres inn i passet, som er stemplet av stambokfører. 

Her står det hvor og når ponnien er utstilt, samt premiegrad, stangmål og stamboknr.  

Avlsforeningene har fått brev fra Mattilsynet, som vil ha informasjon hvor mange ponnier som ble 

registrert i 2013, og hvordan et pass ser ut (sendte et eksemplar av et pass).  Oppdrettere er sene 

med registrering/sende inn hestepasspapirer.  

 

 



Nytt fra raserep.: 

• Welsh: Orientering om Anglowelsh; engelsk fullblod og welsh.  

• Shetland: Fargebetegnelsen «mushroom» bør inn i avlsplanen. Kan ta fargeprøve (DNA-test) 

hos Biobank? Vi undersøker. Ponnier med «bulkehoder» må det slås hardere ned på.  Hva 

gjør de med dette internasjonalt? Internasjonalt møte for shetland (Finland), førstkommende 

helg. Inger sjekker opp om hun kan reise.  

• Connemara/new forest/dartmoor/sportsponni:  Ønsker felles show.  

• Gotlandsruss:  Velge ny raserepresentant.  

 

Ref. Live 


