
Proposisjoner for NPA SHOW OG BRUKSKLASSER 
 
EGET CHAMPIONAT FOR NEW FOREST PONNIER. 

    
1. Showet arrangeres søndag 17 august  2014 på Ulvshus gård på Dokka i 
samarbeid med Nordre Land Idrettslag, hestesportgruppa. 
 
2. Det arrangeres eksteriørbedømming for alle ponnier født  2014  eller eldre, 
herunder også  føllskue. Bruksbedømmelse arrangeres  etter NPAs reglement.   Se 
NPAs  bruksbedømmelseshefte som kan lastes ned  fra NPAs hjemmesider 
www.ponniavl.no.  Showet er åpent for både hopper, hingster og vallaker.  Det blir 
egen offisiell føllklasse(min. 3 påmeldte).   
 
3. Showet er åpent for alle ponnier som har pass utstedt eller stemplet av NPA. Kun 
ponnier registrert i avlsregisteret (rødt pass) kan rangeres og kvalitetsgraderes i 
eksteriørklasser, samt delta i bruksbedømmelsen sammenlagt. For ponnier som 
deltar i bruksbedømmelsen vil eksteriørbedømmelsen foregå som løpende 
eksteriørbedømmelse (drop-in). Disse ponniene blir ikke rangert, men blir 
kvalitetsgradert med medalje. Alle ponnier som oppnår kvalitet ”gull” går videre til 
BIS-ringen, både fra eksteriørklasser og fra løpende eksteriørbedømmelse. 
Det premieres for: Best i rasen, BIS, reserve BIS, beste bruksponni, reservebeste 
bruksponni, beste unghest og reserve beste unghest. 
 
I tillegg blir det et eget championat for New Forestponnier med blant annet pokaler til 
beste eksteriørponni, beste bruksponni og beste unghest. 
 
4. Bruksregistrerte ponnier (hvitt pass) kan få omtale i løpende 
eksteriørbedømmelse, men ikke kvalitetsgraderes, samt delta og premieres i 
bruksklasser, men ikke sammenlagt i bruksbedømmelsen.   
 
5. Det arrangeres følgende bruksklasser: 
kl 1: rideklasse med leier 
kl 2: rideklasse skritt og trav 
kl 3: rideklasse med galopp 
kl 4: sprang 40 cm 
kl 5: sprang 60 cm 
kl 6: sprang 80cm 
kl 7: sprang 100 cm 
kl 8: agility 
kl 9: tømmekjøring 
kl 10: presisjonskjøring (vognbredde + 40 cm, beste tid vinner, riv = 5 sek) 
kl 11: Working Hunter 40 cm 
kl12: Working hunter 60 cm 
kl13: working hunter 80 cm 
kl 14:working hunter 100 cm 
kl 15: kostymeritt 



 
 
En ponni kan ikke starte mer enn fire ganger (+eksteriørbedømmelse) i løpet av 
showet. Det er også mulig å bare delta i en klasse. 
 
6. Ponniene må være grunn og vedlikeholdsvaksinert etter gjeldende regler fra Norsk 
hestesenter eller være vaksinert en gang i løpet av de siste tre måneder. Ingen 
vaksinasjon må være gjort de siste 7 dager før showet. 
 
7. Et begrenset antall stallplasser og dagbokser vil være tilgjengelig. Pris kr 100 for 
dagboks og kr 250 for døgnboks. Det vil være mulighet til å sette opp telt el lign. 
Henvendelse Siw Kristin Hagen tlf. 913 58 002 
 
8. Showet vil foregå ute på gressdekt mark og på en ridebane 20 x 40m. 
 
9. Det vil være en enkel kiosk på stevneplassen. 
 
10. Påmelding elektronisk via NPAs hjemmesider, www.ponniavl.no .  Avgiften 
settes inn på NPAs konto 9365 11 84302.  Påmeldingen må merkes ”Dokka” og 
”ponniens navn”. Påmeldingen er økonomisk bindende og vil bli etterfakturert. 
Det er betalingsterminal på stedet. 
Frist for påmelding og betaling er 1. august 2014.  
 
11. Antall påmeldte ponnier settes til maksimum 40. New Forestponnier vil ha fortrinn 
til showet.  
 
12. Info og katalog vil bli sendt ut pr mail ca en uke før utstillingen. Dette må 
medbringes eller man kan få kjøpt ny i sekretariatet. 
 
13. Dommer Mr. Malcom Fry fra Storbritannia. Malcom Fry og Stein Langørgen 
dømmer eksteriørklassene.  Bente Okshovd dømmer bruksklasser. Stine 
Samsonstuen dømmer agility, tomme-og presisjonkjøring. 
 
14. Påmeldingsavgift kr 250 for eksteriørbedømmelse (kr 350  for ikke medlemmer i 
NPA),  kr 150 pr bruksklasse og kr 500 for eksteriørbedømmelse ( kr 600 for ikke 
medlemmer i NPA)  og opp til 4 bruksklasser. Påmeldingen er økonomisk bindende. 
 
15. Showkomiteen forbeholder seg retten til å dele inn, slå sammen og avlyse klasser 
etter de innkomne påmeldingene.   
 
16. Det vil bli lagt opp til grilling og sosialt samvær lørdag kveld. 
 
17. Opplysninger om showet fås ved henvendelse til Else Hasvold tlf 90 84 24 98   
 
          Godkjent 11/6-14  

            
          Live E. 

 


