
Proposisjoner for NPA-Show med føllskue 
Lørdag 21. august 2010 i Tresfjord,  Møre og Romsdal 
  
Showet er åpent for alle ponnier som har pass utstedt eller stemplet av NPA. Føll må ha fått tildelt 
NPA-nummer.   
Bruksregistrerte ponnier kan få omtale i egen eksteriørklasse. Avls registrerte ponnier har 
fortrinnsrett 
dersom tilmeldingen blir for stor. 
  
Klasseinndelinger: 
KL 1: Hopper 1 år 
KL 2 : Hingster 1 år 
KL 3 : Hopper 2 år 
KL 4 : Hingster 2 år 
KL 5 : Hopper 3-5 år 
KL 6 : Hingster 3- 5 år 
KL 7 : Føllskue Hoppeføll 
KL 8 : Føllskue Hingsteføll 
KL 9 : Mønstringsklasse for barn opptil 12 år 
KL 10 : Hopper 6 år og eldre u / føll 
KL 11 : Hopper 6 år og eldre m/ føll 
KL 12 : Vallaker 
KL 13 : Hingster 6 år og eldre 
KL 14 : Bruksregistrerte ponnier 
KL 15 : Mønstringsklasse for barn fra 12 år til 16 år 
Vi tar forbehold om at noen klasser KAN slås sammen eller endres ved for få 
påmeldte. 
  
Det vil bli kåret beste senior og junior mønstrer. 
Det vil bli utpekt Best in Show, Res. Best in Show, Beste shetland, Unghest Champion, Res. Unghest 
Champion, Beste føll og Res. Beste føll. 
Alle ponniene blir bedømt med tallkarakterer og kommentarer.  Føllene får medaljer etter 
helhetspoeng, dvs. 10 og 9 poeng gir gull, 8 og 7 poeng gir sølv og 6 poeng i helhet gir bronse. Føll 
med 5 eller mindre i helhetsinntrykk tildeles brun/kvit rosett. Alle føll med gullmedalje er kvalifisert 
til føllfinalen senere samme år. 
Alle klassene dømmes uten katalog. 
  
Dommer vil bli: 
  
Påmelding online på NPAs hjemmeside (www.ponniavl.no).  
FRIST FOR PÅMELDING: 21.07.2010 
  
Påmeldingsavgift: 
200 kr pr ponni (f.o.m. 3 ponni med samme eier 150kr) 
Føllklasse 200 kr 
Ikke-medlemmer 100kr mer pr ponni. 
Avgiften settes inn på NPAs konto 9365 11 84302 SAMTIDIG MED PÅMELDINGEN, merket med 
Tresfjord og ponniens navn. 
Påmeldingen er økonomisk bindende! 
  
Deltagende ponnier må være grunn- og vedlikeholdsvaksinert etter gjeldende regler fra Norsk 



Hestesenter eller være vaksinert minst 1 gang i løpet av de siste 3 måneder. Ingen vaksinasjon 
må være tatt siste 7 dager. For uvaksinerte føll må morens gyldige vaksinasjonskort fremvises. 
  
Det vil være noen bokser tilgjengelig på utstillingsplassen. 200kr boksen pr døgn inkl strø. For og 
vannbøtte må medbringes. Det betales 100kr i depositum som fås igjen ved rengjort boks. 
Det kan settes opp utekveer på gress om ønskelig, apparat og gjerdemateriell må medbringes og 
settes opp selv på anvist plass. 100kr i depositum som fås igjen ved rengjort plass ved avreise. 
Utekvee og oppstalling bestilles hos:  
Birgitte Forshaug tlf: 97542542 eller mail: birgitteforshaug@hotmail.com  
Første mann til mølla prinsippet!! Betales ved  ankomst. 
   
Showet blir holdt utendørs på grusbane og det er kiosk på stevneplassen. 
  
Info/katalog vil bli tilsendt ca 1uke før showet. 
  

Overnatting: 
Fagervik camping: 71181125 (Daugstad 5min fra Tresfjord) 
Turisthytta cafe og camping: 71181170 (Ørskogfjellet 15min fra Tresfjord) 
Ridderkroa: 71184742 (Tresfjord) 
Vestnes Fjordhotell: 71188999 (15min fra Tresfjord) 
Det vil også være mulighet for å sette opp telt på utstilingsplassen. 
  
Det vil også bli arrangert uoffisiell utstilling samme dag og på samme utstillingsplass i regi av 
fjordhestlaget. Se www.srfjordhestlag.com for mer informasjon. 
  

Utstillingskomiteen består av:  
Alf Inge Remen: 40416744  
Renate Remen Ness: 90765041 
Birgitte Forshaug: 97542542  
Ragnhild Ruud: 93497648 
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