
PROPOSISJONER FOR NPA SHOW 
Lørdag 1. november  på Vallemyrene Ridesenter, Porsgrunn 
 
1. Norsk Ponniavlsforening avholder NPA-show med rideklasser & sprang lørdag 1. november 
på Vallemyrene, i forbindelse med NPA sine showfinaler og 3års test søndag 2.november. 
 
2. Showet er åpent for ponnier som har pass utstedt eller stemplet av NPA. 
Kun ponnier registrert i avlsregisteret kan gis poeng og delta i rangering i 
ekstriørklasser. 
Bruksregistrerte ponnier kan få omtale i eksteriørklassene, samt delta i bruksklasser. 
 
3. Dommere ved utstillingen vil bli: Stein Langørgen som eksteriørdommer og Guri Haar som 
bruksklassedommer 
 
4. Det arrangeres eksteriørbedømmingsklasser for ponniraser født 2014 eller eldre. 
Alle klasser er åpne for både hopper, hingster, vallaker og føllskue. 
Utstillingskomiteen forbeholder seg retten til å dele inn klasser etter rase og størrelse 
etter de innkomne påmeldingene, 
 
5. Det arrangeres følgende bruksklasser: 
 Rideklasse, skritt & trav, med leier 
 Rideklasse, skritt & trav 
 Rideklasse, med galopp junior/senior 
 Sprang 40cm 
 Sprang 60cm 
 Sprang 80cm 
 
6. Bruksklassene arrangeres ihht. NPAs reglement.(dette finnes på NPAs hjemmesider) 
Vi gjør oppmerksom på at hingster ikke kan delta i skritt og travklassen og at det i 
enkelte av rideklassene er aldersbegrensning på rytterne. 
Utstillingskomiteen forbeholder seg retten til å avlyse klasser, ved for få påmeldte. 
 
7. Det vil bli utpekt Best i Rasen, Beste føll, Res.beste føll, Unghestchampion, 
Reserveunghestchampion, Best In Show og Reserve Best In Show.  Disse er kvalifisert til 
søndagens finale, sammen med premierte i rideklassene i hht. gjeldende regler for kvalifisering. 
 
8. Påmelding: Elektronisk påmelding via NPAs hjemmesider www.ponniavl.no 
 
9. Manuelt påmeldingskjema kan også sendes ved henvendelse: Showkoordinator Live 
Enerhaugen. 

FRIST FOR PÅMELDING: 10.10.2014 
 
10. Påmeldingsavgift kr. 250,- pr. ponni pr showklasse (350,- for ikke-medlemmer) og kr 
150,- pr. ponni pr. bruksklasse (200,- for ikke-medlemmer). 

Avgiften settes inn på NPAs konto 9365 11 84302 samtidig med påmeldingen 
og merkes med ponniens navn og show-navn. 



Påmeldingen er økonomisk bindende, manglende oppmøte/betaling blir 
etterfakturert. 
 
 
11. Deltagende ponnier må være grunn- og vedlikeholdsvaksinert etter gjeldende regler 
fra Norsk Hestesenter eller være vaksinert minst 1 gang i løpet av de siste 3 måneder. 
Ingen vaksinasjon må være tatt de siste 7 dager. 
 
12. Stallplasser er tilgjengelige og koster kr 300 pr. døgn og 200pr dag. Merkes ved påmelding 
hvor mange dager de ønsker boks. 
 
13. Showet vil foregå i ridehus. 
 
14. Det er kiosk & toalettfasiliteter på stevneplassen. 
 
15. Info/katalog vil bli sendt på mail noen dager før utstillingen og katalog fås for de som trenger 
i sekretariatet på utstillingsdagen. 
 
16. Opplysninger om showet fås ved henvendelse til  
utstillingskomiteen v/Iselin Træthaug,  tlf 92823521 
 

 
 


