
Proposisjoner Kåring Lefdal 

1. Norsk ponniavlsforening avholder kåring på Lefdal Ridesenter, Tønsberg 11-12 april 2015

  

2. Kåringen vil være etter NPA sitt reglement for kåringen, se www.ponniavl.no for reglement.

  

3. Dommere ved kåringen vil være David Blair, Stein Langørgen og Live Enerhaugen.  Bestyrer er 

Vermund Lyngstad.         

  

4. Kåringen er åpen for alle ponnier registrert i NPA født 2012 og eldre.   

  

5. Bruksprøve vil være valgfritt, merk ved påmelding hvilken bruksprøve du evt. velger å vise 

(løshopping, tømmekjøring I og II, rideprøve eller kjøreprøve I og II) Disse vil gå etter 

reglement for bruksprøve, se www.nhest.no for reglement. Hvis du velger løshopping vil 

Sprangkonsulent Lisenbrath fra Sverige være med å dømme.    

  

6. FRIST FOR PÅMELDING: 15. mars        

  

7. Påmeldingen skjer elektronisk via NPA sin hjemmeside. Ved spørsmål kontakt Hans Sørum, 

mail hasoerum@online.no, tlf 911 95 166.      

  

8. Veterinærsjekk kan tas 30 dager før kåringen på en hesteklinikk eller hestepraktiserende 

veterinær, etter eget skjema. Skjemaet tas med og leveres på kåringen, se eget skjema på 

www.ponniavl.no.  Det er også mulighet for å ta veterinærsjekk på stedet til en 

tilleggskostnad på kr 500,-. Dette må merkes ved påmelding.    

  

9. Påmeldingsavgift kr. 1000 (1500,- for ikke-medlemmer)  
 Påmeldinger er økonomisk bindende, og påmeldingen vil ikke være godkjent hvis ikke den er 

betalt.  Merk betalingen med hestens navn og sted. 

Påmeldingsavgiften settes inn på NPAs konto 9365 11 84302, betalingen må være registrert 

senest 23. mars for og være gyldig. Hvis ikke registrert betaling vil hingsten bli strøket fra 

påmeldingslistene. 

10. Deltagende ponnier må være grunn- og vedlikeholds vaksinert 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.      
  

11. Mulighet for oppstalling på Lefdal Ridesenter. Kr 250,- pr dagboks, Kr 550,- pr døgnboks og Kr 

750,- fre-søn. Boksleie betales ved ankomst. Det vil være kiosk på stedet.  

  Info/katalog vil komme ut senest 1 uke før kåringen 

 

12. Ved overnatting kan anbefales Hotel Thon, Åsgårdstrand tlf. 33 02 07 40. ellers kan 

overnatting bestilles hos Lefdal ridesenter i hytter på stedet.     

  

13. Sekretariatstelefon 97174352. 

 



 


