
 

 

Proposisjoner for NPA-Show 
med føllskue og Midt-Norsk 
føllfinale 

 
Lørdag 30. august 2014 kl.11 på Vådan 
Gård, Trondheim  

 
 
 
 
 
1. Norsk Ponniavlsforening avholder NPA-show på Vådan Gård, Trondheim, 

lørdag 30. august 2014. 
     Dommere er Marit Andal og Vermund Lyngstad 

 
2. Showet er åpent for alle ponnier som har pass utstedt eller stemplet av NPA. 

Føll må ha fått tildelt NPA-nummer. Husk å sende inn springseddelen på føll 
minst 2 uker før påmeldingsfristen!  

 
 

3. Bruksregistrerte ponnier (hvitt pass) kan få omtale i løpende 
eksteriørbedømmelse, men ikke kvalitetsgraderes. 

 
4. Utstillingskomiteen forbeholder seg retten til å dele inn, slå sammen og avlyse 

klasser etter de innkomne påmeldingene. 
 

 
5. Det vil bli kåret BIS, res BIS, Unghestchampion, Res Unghestchampion. Alle 

føll med gullmedalje og 8 eller mer i helhet er kvalifisert til Midt-Norsk 
Føllfinale som arrangeres før BIS ringen til slutt på dagen 

 
6. Påmelding via NPAs hjemmesider www.ponniavl.no. Kontakt evt Live 

Enerhaugen tlf. 90917649. Frist for påmelding er 7. august. Påmelding via 
hjemmesiden. 

 
7. Påmeldingsavgift kr 250,- pr. ponni (350,- for ikke-medlemmer). Fra og med 

ponni nr 3 fra samme eier/utstiller, kr 150 for medlemmer (250 for ikke-
medlemmer).  

 
8. Påmeldinger er økonomisk bindende. 

 
9. Avgiften betales inn til NPAs konto 9365 11 84302 samtidig med påmelding, 

merket med Trondheim og ponniens navn. Kvittering medbringes til 
sekreteriatet på showet. 

 

 



10. Deltagende ponnier må være grunn- og vedlikeholdsvaksinert, eller vaksinert i 
løpet av de siste tre måneder. Ingen vaksinasjon må være tatt siste 7 dager. 
For uvaksinerte føll må morens gyldige vaksinasjonskort framvises. Ta med 
egenerklæring.  

 
11. Showet vil foregå i ridehus, evt ridebane ved fint vær. 

 
12. Info/katalog vil bli tilsendt ca. en uke før utstillingen pr mail. Program kan 

kjøpes i sekretariatet utstillingsdagen.  
 

13. Mulighet for oppstalling på Vådan Gård, ta direkte kontakt med Bente Ekle tlf. 
97713680 for bestilling og pris. Kiosksalg.  

 
14. Opplysninger om showet fås ved henvendelse til Marika C. Mo mobil 

458 058 42, m-cmo@online.no eller Iselin Træthaug mobil 928 235 21, 
iselinfholm@hotmail.com 


