
 

Proposisjoner for NPA nyttårsshow, lørdag 20. januar 2018 kl 10.00 på Vådan Gård.  

Showet er åpent for alle ponnier født 2017 og eldre med pass utstedt eller stemplet av NPA. 
Ponnier registrert i avlsregisteret gis poeng og får en eksteriør beskrivelse samt blir rangert i 
eksteriørklassene. B- registrerte ponnier vil få eksteriør beskrivelse og bli rangert i egne 
eksteriørklasser. 

Utstillingskomiteen forbeholder seg retten til å dele inn, slå sammen og avlyse klasser etter de 

innkomne påmeldinger.  

De to første med gull fra hver klasse går videre til Bis ringen hvor det blir kåret Best i rasen, Best in 

Show, Res: Best in Show, Unghest Champion, Res. Unghest Champion, Beste Mini. Alle ponniene blir 

bedømt med tallkarakterer, kommentarer og får medaljer etter helhetspoeng.  

Dommere: Susan Hellum 

Påmelding online på NPAs hjemmeside (www.ponniavl.no), se knappen øverst på høyre side 

”Utstilling og show”. Frist for påmelding: fredag 1. januar kl.21.00  

Påmeldingsavgift: kr 250.-. Fra og med tredje ponni med samme eier kr 150 pr ponni.  

350 kr for ikke medlemmer av NPA (medlemslisten BLIR sjekket)  

Betaling gjøres til NPA, Konto nr. 9365 11 84302 samme frist som påmelding.  

Påmelding er økonomisk bindende, manglende oppmøte/betaling blir etter fakturert. Kun gyldig 
veterinærattest godtas for å slippe å betale etter at påmeldingen er utført. 

Ved eventuelle spørsmål: Iselin Træthaug tlf 928 23 521.  

Deltagende ponnier bør være grunn- og vedlikeholds vaksinert etter gjeldende regler fra Norsk 

Hestesenter, eller være vaksinert minst en gang i løpet av de siste tre måneder. Ingen vaksinasjon må 

være tatt siste sju dager.  

Showet blir holdt i ridehus. Det er et begrenset antall stallplasser. Førstemann til mølla prinsippet 

gjelder. Kontakt Iselin ang. oppstalling før arrangementet.  

Det er kiosk på stevneplassen.  

Info/katalog vil bli tilsendt på mail ca. 1 uke før showet. Husk mailadresse ved påmelding.  

Utstillingskomiteen: Iselin Træthaug og Siri Hammer 


