
 
 
 

Styremøte 12. desember 2012 
 
Til vårens kåringer ønsker vi bistand fra britisk dommer.  I egenskap av sin dyktighet 
og erfaring med norsk kåringssystem ønsker vi også denne gang å invitere Rachel 
Bown.  Hans tar kontakt.  Hvis Lefdal blir kåringssted er det ønsket at vi også inviterer 
David Blair.  

. 
 Sentralutstilling: Vi skal bemanne en komité for dette arrangementet, og trenger 

forslag på navn.  Forberedelsene til utstillingen går i hovedtrekk ut på å lage 
proposisjoner og katalog.  Det betyr at bostedsadresse ikke har betydning.  
Komitéarbeid under utstillingen betinger at en ikke selv har med et antall ponnier som 
krever oppmerksomhet, men at komitédeltakerne kan bruke tiden sin på å arrangere.  
Styrets medlemmer bes om å gå i tenkeboksen og studere medlemslisten.  Komité 
velges på første møte i 2013.        
  

 Under sist årsmøte framkom det ønsker om å publisere vinnere av show i 
årsmeldingen.  Det har også framkommet ønsker om at bruksklassene blir inkludert i 
meldingen.  Ponni-Nytt blir nå trykket i A4-format.  Dette muliggjør plass til 
ytterligere informasjon, og styret mener vi kan trykke resultatene fra rangeringene ved 
show.  Disse ligger som pdf på hjemmesiden og er lett tilgjengelig for trykking. 

 
 Nye dommerkort for show er under arbeid.  Ferdig layout i A4 ble presentert på møtet, 

dommerkortene er lovt ferdigtrykket før jul, slik at de er klar i god tid før nyttårsshow. 
Kortene trykkes i svart/hvitt, pris inkl. mva kr 1,74 pr. sett. 

 
 Det er under de siste årsmøtene gitt uttrykk for at styremedlemmenes kostnader for 

møtedeltakelse begrenses.  I forbindelse med at staten foretar kreativ omleggelse av 
avgifter i form av betydelige bompenger for nye veistrekninger vil styret søke årsmøtet 
om begrenset reisegodtgjørelse for styremedlemmer.  Hans lager et forslag til neste 
møte. 

 
Etter Lindas forslag om høst-finale og kvalifisering på NPA-show ble det enighet om å 
arrangere dette for eksteriør- og de engelske rideklassene.   Vinner blir kvalifisert, hvis 
vinner allerede er kvalifisert fra tidligere show samme år blir reserve kvalifisert.  Dette 
gjelder t.o.m. fjerde beste ponni.  Kvalifiseringsreglene blir like for eksteriør og 
rideklasser.  Ordningen publiseres på hjemmesiden og gjelder f.o.m. nyttårsshowet.  
Finale legges til samme arrangement som føllfinale og treårstest 


