
Proposisjoner for Spone Open 201  
Søndag 28. september, på Gladheim Gård i Eggedal 
1. Norsk Ponniavlsforening avholder NPA-show med bruksklasser søndag 
29.september, på 
Gladheim Gård, Eggedal. 
2. Showet er åpent for ponnier som har pass utstedt eller stemplet av NPA, samt 
andre raser i 
bruksklasser. 
2.1. Kun ponnier registrert i avlsregisteret kan delta i rangering i ekstriørklasser. 
2.2. Bruksregistrerte ponnier kan få omtale i ekstriørklassene, samt delta i 
bruksklasser. 
2.3. Bruksklassene vil være åpne for alle raser, selv om de ikke er reg. i NPA. 
3. Dommere ved utstillingen: 
3.1. Ekstriør & Føllskue: Stein Langørgen 
3.2. Bruksklasser: Ina K Andresen 
4. Det arrangeres ekstriørbedømmingsklasser for ponniraser født 2014 eller eldre. 
4.1. Alle klasser er åpne for både hopper, hingster og vallaker. 
4.2. Utstillingskomiteen forbeholder seg retten til å dele inn klasser etter rase, alder 
og 
størrelse etter de innkomne påmeldingene. Disse blir bedømt med poeng & medalje 
grad. 
4.3. Det arrangeres eget føllskue med poeng bedømmelse, etter føllskue 
reglementet. 
5. Det arrangeres bruksklasser, men ingen bruksbedømmelse. 
5.1. Bruksklassene arrangeres ihht. NPAs reglement.(dette finnes på NPAs 
websider) 
5.2. Vi gjør oppmerksom på at hingster ikke kan delta i skritt og travklassen og at det 
i 
5.3. Enkelte av rideklassene er aldersbegrensning på rytterne. 
6. Bruksklassene blir som følger, med forbehold om nok påmeldte. 
6.1. Rideklasser med leier (lead rain) 
6.2. rideklasser med skritt/trav, 
6.3. rideklasse m/galopp, 
6.4. working hunter 40cm, 
6.5. working hunter 60cm, 
6.6. working hunter 80cm. 
Det blir bare kjørt terreng delen av working hunter. 
 
7. Ved Showets slutt blir det utpekt 
7.1. Beste Føll & Reserve Beste Føll 
7.1.1. For å kvalifiseres må føllet få GULL 
7.2. Unghest Champion & Reserve Unghest Champion 
7.2.1. For å kvalifisere seg må ponnien ha vært klassevinner med GULL, 
7.2.2. Eller bli nr. 2 i en klasse og fått GULL. 



7.2.3. Blitt Beste Føll eller Reserve Beste Føll 
7.3. Best i Rase 
7.4. Best in Show & Reserve Best in Show 
7.4.1. For å kvalifisere seg må ponnien ha vært klassevinner med GULL 
7.4.2. Eller bli nr. 2 i en klasse og fått GULL. 
7.4.3. Blitt Unghest Champion eller Reserve Unghest Champion 
8. Priser for påmelding blir som følger: 
8.1. Ekstriør klasser: 250,- pr ponni (350,- for ikke medlemmer) 
8.2. Bruksklasser: 150,- pr ekvipasje (250,- for ikke medlemmer) 
 
9. Påmelding gjennomføres på følgende måte innen 15. September: 
9.1. NPA registrerte ponnier: via Norsk Ponniavlsforening sin webside 
www.ponniavl.no . 
Det er ett elektronisk skjema man skal bruke. 
9.2. U-registrerte hester/ponnier til bruksklassene: pr. mail til skaana@online.no Merk 
mailen med PÅMELDING SPONE OPEN 
10. PÅMELDINGER ER ØKONOMISK BINDENDE, manglende 
oppmøte/betaling blir etterfakturert! 

 
10.1. Dvs at selv om du ikke møter, eller trekker din ponni må du fremdeles betale 
påmeldingsavgiften. Dette pga de økonomiske utgiftene til dommere ect. 
10.2. Avgiften settes inn på NPAs konto 9365 11 84302 samtidig med 
Påmeldingen og merkes med ponniens navn og show. HUSK KVITTERING på 
show dagen. 
10.3. Eventuelt kan påmeldingen betales til sekretariat på dagen. 
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. Nyttig Info 
12.1. Ekstriør klasser vil forgå på gress, bruksklasser vil foregå på grusbane, gress 
og terreng. 
12.2. Det er ingen mulighet for oppstalling/boksleie 
12.3. Parkering skjer på henviste plasser 
12.4. Det blir kiosk, og det er toalett fasiliteter på showplassen 
12.5. Katalogen blir sendt ut ca. 1 uke før showet, og senest 2 dager før. Husk å 
printe den ut selv. Vi har ett lite antall for salg i sekretariatet. 
Opplysninger om showet fås ved henvendelse til: 
Trine Lise Feldmann 913 35 850 – skaana@online.no 
Ole Kristian Jahr Indresæter 971 79 749 – ole.indreseater@hotmail.com 
Mariann Tangen 970 20 744 

Velkommen skal dere være til høstens vakreste eventyr på 
Gladheim Gård 


