- Hingstekåring: Hingster som ikke har avlsdiskvalifiserende funn på hingstekåring - og som
ellers ville blitt lisensiert ved søknad utenom hingstekåring - kunne fått graden "Lisensiert"
ved hingstekåring i stedet for 0.premie. Det ville spart en del papirarbeid i foreningen,
samtidig som kanskje flere ville ha blitt inspirert til å vise hingster fortsatt - det har jo vært
ganske mange færre hingster på hingstekåring spesielt i år.. Hingster med diskvalifiserende
funn burde få en annen betegnelse enn 0.premie, for eksempel at den ikke anbefales til avl på
grunn av dette, eller lignende.
- Registrering i NPA/NRYF/DNT etc. - Kunne det vært en idè om NPA hadde kunnet
registrere sine ponnier videre i NRYF/DNT (eller lignende) på vegne av ponniens eier?
Såklart mot avgift. Kanskje flere av de som driver konkurransebruk kunne fått større
engasjement i foreningen, og flere ponnier kunne vært fullregistrert på et sted enn det som jeg
har inntrykk av har vært til nå.
- NPA's hjemmeside www.ponniavl.no:
1. Hjemmesiden er tungvint å manøvrere på, mye informasjon står på ulike steder og
spesielt for ikke-medlemmer eller for de som kanskje ikke er så datakyndige så kan
det være vanskelig å finne frem til ulike saker.
2. Siden har også mange PDF-filer, som ikke er å gunstig dersom man for eksempel
surfer med mobiltelefon.
3. Det er også veldig mye og veldig gammel informasjon liggende, for eksempel
"Orientering vedrørende import av shetlandsponnier fra Storbritannia" fra 2007. Mye
gammel info gjør det vanskelig for eksempel for ikke-medlemmer å oppdatere seg på
hva som er rett til gjeldende tidspunkt.
4. Referat fra styremøter: Per 29.oktober 2016 er det kun et styrereferat, datert 29.mars
2016. Skjerpings..
5. Lenker - link til NPA's gamle nettside funker ikke.
6. Stutterilenker: Særdeles få av shetlandsstutteriene som det er linket til har hjemmeside
som fungerer. Lenker til stutterier ligger både under "Lenker" og under "Stutterier" kun et sted burde være nødvendig. Jeg kunne tenke meg at for å få flere lenker til
oppdrettere av norskregistrerte ponnier, så kunne NPA hatt lenk til oppdrettere (som
har egen hjemmeside vel og merke) som har godkjent pre-/suffix i NPA.
7. egen underkategori for hver enkelt rase - det er det jo til en hvis grad allerede. Jeg
tenker det ville være hensiktsmessig å samle rasespesifikke tema under hver enkelt
rase. Eksempel:

Shetlandsponni:
- rasebeskrivelse
- Raserepresentant og ISPC-representant med kontaktinformasjon
- Nyheter relatert til rasen, både innenlands og utenlands
- Informasjon fra moderforeningen Shetland Pony Stud-Book Society

- Utstillingsreglement og retningslinjer i forhold til dette både for ponni og for handler
av rasen
- Lenker til oppdrettere av shetlandsponnier i Norge med prefix/suffix godkjent av
NPA
- Lenker til utenlandske avlsforeninger av shetlandsponni
- Hingsteoversikt inndelt etter fylke for alle hingster som er godkjent for avl i henhold
til EU-regler (også lisensierte), med kontaktinformasjon til hingsteeier.
8. ponniregister på hjemmesiden: Det hadde vært fint om ponniens høyde (dersom den er
sluttmålt, enten på utstilling, eller av veterinær og passført på hjemsted) kunne føres
opp på informasjonssiden om hver enkelt ponni. Det hadde også vært flott om
utstillingsresultater fra den gamle nettsiden til NPA kunne ha blitt integrert i den nye
hjemmesiden.
9. Bedre og mer oppdatert oversikt over utstillingsresultater - egen seksjon for blogg med
bilder og referat fra utstilling slik at det det ikke forsvinner i all saksoppdatering på
hjemmesiden.
10. betalingsløsning for påmelding til show/utstilling, registrering av ponnier,
passutstedelse, eierskifte etc - hadde det vært mulig med en type nettbankløsning, hvor
man "kjøper" x-antall registreringer og så betaler med Visa, eller med Klarna faktura
for eksempel? Det hadde vært fint med annen type betalingsløsning enn
forhåndsoverføring fra bankkonto, med tanke på å få oblat til å klistre inn i betalte
faktura eller regnskaper etc. Klarna faktura er jo også en veldig trygg betalingsløsning
for både selger og kjøper.
- oblat til å klistre inn i passet for avlsgodkjente hingster
- Bruksponni:
Ønsker meg en egen kategori på ponniavl.no hvor alt bruksrelatert info kan samles. Kunne
inneholdt reglement og retningslinjer for bruksklasser, informasjon om godkjente
bruksprøvedommere, info om hver enkelt type bruksklasse, årlig annonsering av årets
bruksponni etc. Jeg foreslår også man for eksempel kan starte i et bestemt antall bruksklasser
med en ponni iløpet av et år, og at for eksempel 5 gjennomførte bruksklasser med over et gitt
godkjent resultat (for eksempel "godkjent/ikke godkjent" eller poeng for ulike momenter og
ikke avhengig av kun plassering) fører til grad bruksponni ved årets slutt. Kanskje "årets
bruksponni" kunne blitt utropt på showfinalen av alle som har fått bruksponni-grad, men det
er bare en tanke. Det hadde vært stas om årets bruksponni hadde flere starter enn bare en
tidligere bruksklasse samme år, og det hadde vært geografisk enklere å få en bruksprøvegrad
gjennom flere show enn kun ved hingstekåringer.
- Det hadde vært fint med en- eller todagers clinic om bruksklasser en gang eller flere iløpet
av et år. Kanskje i sammenheng med hingstekåring eller andre arrangement. Geografisk
plassering, oppstallingsmuligheter, eventuell overnattingsmulighet og kræsj med andre store
arrangement (som Oslo horseshow/AEG) er viktig å ta hensyn til.. Spre det glade budskap om
hvor gøy det er å gjøre andre ting med ponnien enn ordinær sprang og dressur, og at voksne
også kan delta med barnas ponnier. Det nytter ikke å vente på at "fjellet skal komme til
Muhammed", her må foreningen sette inn rekrutteringsstøtet og tørre å være mer tydelig tror
jeg :) Tilbud skaper etterspørsel! Man vet ikke at man vil ha noe før man vet hva man kan få.

Sånn er nå en gang samfunnet.
- Utvalg av utstillingsdommere - jeg vil bare gjøre oppmerksom på at Shetland Pony StudBook Society har strenge retningslinjer på hvor mange utstillinger hver enkelt dommer årlig
kan dømme på, og hvor. Jeg vet dere helt sikkert er obs på dette, men ponniNorge er lite og
det ville vært fint (og viktig) med bredere utvalg av dommere, både på show og på kåringer.
Også av utenlandske dommere. Jeg legger ved utdrag:
"13. The SPS-BS seeks to ensure that all its competitions are judged fairly and that there is no
bias or favouritism. This is only achievable if owners, exhibitors, riders, handlers and judges
observe the following rules, in the spirit in which they are intended: A judge may not place in
a class a pony, which to his/her knowledge has been bred, sold, leased or produced by the
judge or his/her immediate family, partner, business partner or employer since 1st January of
the preceding year; nor may he/she place a pony in which he/she has a financial interest since
1st January of the preceding year; nor may he/she place a stallion by whom he/she has had a
mare stinted in that season. Should a situation arise when such a pony appears, a referee,
preferably on the appropriate panel of judges, should be appointed by the show secretary to
place the pony in question in its position in the class. If possible, a Judge may not have as
their Steward any person who owns a pony, has bred a pony or has any other interest,
financial or otherwise, in a pony in the class being judged. (........)
20. Judges who have been invited to officiate at the Society’s Annual Breed Show must not
accept invitations to judge similar classes at other shows prior to the Breed Show in the same
year e.g. if a Judge is invited to judge a section of In-hand classes at the Breed Show, they
may judge ridden classes, if they are qualified to do so, at other shows but not In-hand
classes."
(http://www.shetlandponystudbooksociety.co.uk/content/doc/lib/2343/Judges-Rules-2015.pdf

