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1 Godkjenning av referat. 

Kommentarer:  

(4) Styre ref på min side utsettes inntil videre. Theresa har lagt referatene ut på 

web. 

 

(5) Passløse papirer til show: De som er stilt uten pass etter de har fylt 6 mndr, 

skal få restultatene sine strøket. (sak 9 juni 2017) VEDTATT.  

Registrerings reglement bør gjennomgås. Blant annet ulik dato på hjemmesiden 

og på springsedelen.  

 

(12) Leangkollen er bestilt til årsmøtet.  

 

Grete slutter som stambokfører 1 desember, men vil bistå NPA i møter.  

Inger Johanne skal ha den samme godtgjøringen som Grete det første året 1 

desember 2018. 

 

Høstkåringen gikk på skinner.  

Tømmekjøring m/hinder bør bli en finalegren.  

! Mønstringsklassen for barn bør ha en egen plass å huke av i på 

påmeldingsskjema. Kanskje også tømmekjøringen. 

Inger Johanne – Forslag til et regelverk på vidreutanning av dommere. 

 

2 -  Showkoordinator   

Skal også involvere brukskoordinator.  



Brukskordinator  

- Gir råd om bruk på show. 

- Ha en del aktiv rolle i utbedring av regelverket for bruk 

Theresa lager et forslag til om regelverk til brukskoordinator.  

 

3 – Medlemsseminar.  

 

Bruk? Hvordan det ser ut i England? Hva trenger man?  

Kåringen Vår og høst? Eller bare en gang i året? Lurt å ha kåring, sentral utstilling og 

show.  

Jubileums utstilling 2020. Seljord. 

Øyvind Mikkelsen – Lørdag morgen. Foredrag om kjøring. Kjøring A-Å. Tømmekjøring. 

Temming av unghest.  

Informasjon om internasjonalen i Danmark 2018  

Søndag - Tanker om NPA – NPAs roller  

Forenkling av show regler? 

 

4.  Gratis for å vise premierte hingster på show og bruksklasser.  

 

5. Årsmøte:  

Invitere de som skal arrangere show til en samling i forbindelse med årsmøte. For 

informasjon og planlegge show utover 2018. Gjennomgang av regler.  

Ridekurs Engelsk ridestil – Innleid Gunn Johanson. Kurs på lørdag og bruksshow på 

søndag.  

 

6. Finaler før og etter:  

Finalene ble avholdt på en grei måte og med bra flyt. Det ble ikke skrevet diplomer på 

forhånd. Dette må huskes til senere finaler. (Kommentar i ettertid: Theresa har sjekket 

opp og vi kan få Kjell Kenneth til å lage en mal, slik at dette i framtida kan gjøres 

elektronisk ala bokskiltene. Pris ca 2000-2500, engangsjobb. Må evt vedtas i god tid før 

neste finale). Det gikk også veldig bra å arrangere både show og finale på samme helg 



da vi hadde to ridehus. Det ble laget en katalog der alle ponniene på både show og 

finale fikk et unikt deltagernummer. Komplette finalelister ble laget lørdag ettermiddag, 

dette tok ikke mange minutter siden alle ponniene alt hadde katalognr og sto i 

katalogen. Ulempe; det ble ikke tid til både bruksklasser og eksteriørklasser på showet. 

Arrangør av show valgte eksteriørklasser fordi det er viktig å få vist flest mulig føll.  

 

 

 

7. Showkoordinator rolle og oppgaver:   

Showkooridantor skal være en støtte hvis man trenger det. Målet er et arrangører skal 

kunne gjennomføre et show mest mulig selvstendig med med hjelp ved behov. Vi 

ønsker å bevare ildsjeler uten at man blir brent ut.  

 

Punkt 13 forrige ref. Tilskudd stattutter. Forslag til et regelverk på. Tillskudd for dommer. 

tillitsvalgte på reise for NPA. Dommer reiser. Dommeraspiranter. Søke og finne de beste 

reise løsningene –  

 

Eventuelt: Theresa bestiller dekken til Norges Mesteren i dressur. Ponnien er 137 cm høy 

Ane Marthe spør Vibeke. Bilde i retur av ponnien med dekken. Hører med Vibeke om 

hun kan ta et intervju. 

 

Ref: Ane Marthe Haldorsen 

 

 


