
         
 
Proposisjoner for NPA Shetlandsponni-show med 
føllskue lørdag 17. august kl 09.00 på Ebru i Løten. 
 
Showet vil være åpent for alle shetlandsponnier som har pass utstedt eller stemplet 
av NPA.  Føll må ha fått tildelt NPA-nummer før påmelding. Husk å sende inn 
springseddel på føllminst 2 uker før påmeldingsfristen! Bruksregistrerte ponnier kan 
få omtale i egen eksteriørklasse. 
 
Utstillingskomiteen forbeholder seg retten til å dele inn, slå sammen og avlyse 
klasser etter de innkomne påmeldinger.  Klassevinner i hver klasse går videre til BIS 
ringen hvor det blir kåret Best in Show, Res: Best in Show, Unghest Champion, Res. 
Unghest Champion, Beste Mini, Beste føll og Res. Beste føll. Alle ponniene blir 
bedømt med tallkarakterer, kommentarer og får medaljer etter helhetspoeng. 
Dommere er: Lars Gerth og Ragnhild Aabøe Inglingstad.  
 
Påmelding online på NPAs hjemmeside (www.ponniavl.no), se knappen øverst på 
høyre side ”Utstilling og show”. Frist for påmelding: 06. august 
Påmeldingsavgift: kr 250,-. Fra og med tredje ponni med samme eier kr 100 pr ponni. 
Kr 100,- i tillegg for ikke-medlemmer. 
Betalingen skal skje kontant eller med kort på utstillingsplassen. 
Påmeldingen er økonomisk bindende! 
 
Deltagende ponnier må 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. For uvaksinerte føll må 
morens gyldige vaksinasjonskort fremvises. 
 
Showet blir holdt utendørs ved fint vær, eller i ridehus ved regn. Det er ikke mulighet 
for oppstalling under arrangementet. 
Det er kiosk på stevneplassen. 
Info/katalog vil bli tilsendt på mail ca. 1 uke før showet. Husk mailadresse ved 
påmelding. 
Katalog kan kjøpes i sekretariatet/kiosken på utstillingsdagen. 
 
Det vil også være mønstringskonkurranse for barn 0-6 år og 6-12 år. Kostymeritt er 
det også, og det er for alle som vil i alle aldre. Kr 100,- pr deltaker for 
møstringsklasser og kostymeritt. Påmelding på utstillingsplassen. 
 
Ved eventuelle spørsmål: Trine Lindfjord, tlf: 950 58 625 eller Siv Nyland 97114095 
 
 

Velkommen til Ebru i Løten! 


