
Utvidet styremøte i NPA 11.03.17  

Tilstede: Stein, Iselin, Inger, Grete, Vermund, Hilde, Siv, Laila, Susan, Wenche, Njål, Theresa 

- Formål: et dialogmøte for å få fram litt hva som rører seg i NPA. 

 

- Revidering av reglementet er påbegynt. Det skal lages ett reglement som inneholder alt som 

er relevant, og ikke mange små filer. 

 

- Målet er å komme så nært det britiske reglementet som mulig, men det må være tilpasset 

norske forhold (for eksempel kan vi ikke være like rigide på mankehøyde i lead rein). 

 

- Det bør lages en bruksgruppe. Det er en fordel å få med noen som er orientert mot britiske 

bruksklasser. For eksempel en mountain and moorland gruppe. 

 

- Det kom forslag om å ha en brukskoordinator i tillegg til showkoordinator. Denne kan med 

fordel være leder av bruksgruppa. 

 

- Det er ønske om arrangeres kurs i bruksklasser; kjøring og ridning. «Folk må lære seg å lære».   

 

- Forandringer i avlsplanen. Det er små justeringer som er gjort. Litt om noen av rasene: 

 

 

o Connemara. Uendret, kun litt endring av språket. Vermund skal på kåringen 21/4. 

Det er mye snakk om den genetiske defekten hoof wall separation syndrome. Det er i 

Irland krav om at det skal foreligge en DNA analyse. Dette er en DNA analyse som 

avdekker defekten, i tillegg til den vanlige DNA analysen. Dette skal innføres også i 

NPA.  

Vermund opplyser at det ellers var en hyggelig 2016 sesong for connemara, hvor det 

har vært stilt ut flere eksemplarer enn noen gang før. 

o Dartmoor. Eilin ønsker å fratre som raserepresentant. Tone Østereng tar over. Ingen 

forandringer i avlsplanen. 

o Gotlandsruss. Det har tilkommet en god del nyregistreringer. Dette grunnet det nye 

kravet om pass. Det er mange gotlandsrusser som er innført som reisegodsponnier. 

Dette er en utfordring. Mange er travponnier. DNT gir eierne beskjed om å betale toll 

og mva på disse. Gotlandsruss er en rase NPA bør få sving på. 

o New Forest. Bør testes for myostatin før avl. Helst som føll. Ingen endringer i 

avlsplan. 

o Shetland. Ulf har overtatt for Inger som raserepresentant. Som med de andre rasene 

følger vi moderlandet. Vi kan ikke dele rasen inn i mini og standard. 

Det er mye etterspørsel etter store travponnier og voksne minihopper.  

Det kreves uavbrutt linje til 70 tallet for å godkjennes i moderstamboken. Det var da 

stamboken der ble lukket. Ponnier som er godkjent i moderstamboken bør få en * 

e.l. bak navnet sitt i vårt register. Dette gjelder for øvrig andre raser også. Ponnier 

som ikke ble korrekt eksportert tidligere, vil ikke få sine etterkommere registrert i 

moderstambøkene. Viktig at vi setter fokus på dette. 



o Welsh.  

WPB er ikke en rase, bare et register. Skal ikke i stambok.  

 

- Det skal lages en håndbok for arrangører og dommere hvor all praktisk informasjon står. 

 

- Avslutvalget la fram forslag til avkomsvurdering av hingster og hopper. Denne ble godt tatt 

imot! 

 

- Årboken og vår eminente redaktør Vibeke har fått mye skryt. Årboken skal være en ekslkusiv 

bok for medlemmer. Den kan også gis i gave, for eksempel dommergave. Ett år etter 

utgivelse kan den kjøpes.  Det er viktig å samle stoff til neste årbok igjennom året. Referat fra 

show bør skrives innen to mndr etter showet.  

 

Etter dette møtet ble det avholdt årsmøte. 

Etter årsmøtet igjen, var det et kort møte hvor dette ble tatt opp: 

- I uke 28 skal det være kjørekurs på Starum for Klint. 

 

- Hingstelisten bør gås igjennom. Det er mange døde/kastrerte hingster på den. Det bør lages 

en egen oversikt over kåra hingster som har hatt avkom reg. i NPA. 

 

- Føll. En god kritikk sier mer om et føll enn karakterer.  

 

 


