
NPA show med føllskue på Starum søndag 20.september 2015 

 
Showet vil være åpent for alle ponnie raser som har pass utstedt eller stemplet av NPA. 

Føll må ha fått tildelt NPA-nummer før påmelding. Husk å sende inn springseddel på føll 

sammen med hårprøver minst 2 uker før påmeldingsfristen!  

Bruksregistrerte ponnier kan få omtale i egen eksteriørklasse. 

Utstillingskomiteen forbeholder seg retten til å dele inn, slå sammen og avlyse klasser etter de 

innkomne påmeldinger. 

De to første med gull fra hver klasse går videre til BIS, eventuelt kan dommer selv velge 

antall videre forutsatt at de har fått gull til Bis ringen hvor det blir kåret Best in Show, Res 

Best in Show, Unghest Champion, Res. Unghest Champion, Beste føll og Res. Beste føll og 

Best i rasen senior og junior alle raser/ alle seksjoner/ Shetland standard og mini. 

Alle ponniene blir bedømt med tallkarakterer, kommentarer og får medaljer etter 

helhetspoeng. 

Dommere ved føllskue for Shetlandsponnier er Stein Langørgen ,og for de øvrige ponnie 

rasene er Live Enerhaugen.  

Dommer for showet er Stein Langørgen  

Påmelding online på NPAs hjemmeside (www.ponniavl.no), se knappen øverst på høyre side 

”Utstilling og show”. Frist for påmelding: 1.september  

Påmeldingsavgift: kr 250.- fra og med tredje ponni med samme eier kr 150.- pr ponni for 

medlemmer av NPA. 

For ikke medlemmer i NPA kr 350,- og fra og med tredje ponnie med samme eier kr 250,- 

Betalingen skal skje samtidig ved påmeldingen til NPA konto nr. 9365 11 84302 

Merk betalingen med ponniens navn og NPA nr.  Påmeldingen er økonomisk bindende! 

Deltagende ponnier må være grunn- og vedlikeholds vaksinert etter gjeldende regler fra Norsk 

Hestesenter, eller være vaksinert minst en gang i løpet av de siste tre måneder. Ingen 

vaksinasjon må være tatt siste sju dager. For uvaksinerte føll må morens gyldige 

vaksinasjonskort fremvises. 

Showet blir holdt i ridehus. Det vil være et begrenset antall bokser for oppstalling under 

arrangementet. Show komiteen vil prioritere hvem som får bokser etter behov, så si fra til 

komiteen om du trenger oppstalling. 

Det er ikke kiosk på stevneplassen, men muligheter for å bestille lunsj i kantinen på Starum. 

Skriv i kommentarfeltet ved påmelding om du ønsker lunsj og antall. Det vil bli mulig å få 

kjøpt en kaffekopp også.  

Overnatting er booket av NPA på Sillongen hotell for hele helgen, ca 12 minutter kjøring fra 

Starum. Det er booket 33 sengeplasser med mulighet for ekstra madrass plass på rommene om 

ønskelig. Madrass og sengetøy må da i så fall medbringes av hver enkelt som ønsker å sove 

på madrasser. Dere må hver og en bestille overnatting selv på hotellet, og dere står selv til 

ansvar for bookingen av rom og betaling for det. Ved booking si fra at det er i regi av NPA.  

Her er opplysningene dere trenger for å bestille: Sillongen hotell- Sillongenvegen 149, 2846 

Bøverbru Tlf : 61196900.  Webside: www.sillongen.no   

Manglende info kommer fortløpende, så følg med på websiden vår www.ponniavl.no for 

oppdateringer, priser på rom og oppstalling kommer så snart vi mottar det. 

Info/katalog vil bli tilsendt på mail ca. 1 uke før showet. Husk mailadresse ved påmelding. 

Katalog kan kjøpes i sekretariatet/kiosken på utstillingsdagen. 

Ved eventuelle spørsmål: 

Siv Nyland tlf  97114095  Inger Mehren 99619931 eller Ulf Hovde tlf 90896552 

 

Velkommen  

 


