
Proposisjoner Kåring Starum og 3 års test 19. september 2015 

1. Norsk ponniavlsforening avholder kåring og 3 års test på Norsk hestesenter Starum lørdag 19.september 2015. 

Dagen starter med hingste kåring, og 3 års test senere på dagen etter kåringen.  

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

3. Dommere ved kåringen vil være Stein Langørgen og Live Enerhaugen. 

4. Kåringen er åpen for alle ponnier registrert i avlsregisteret i NPA født 2013 og eldre. 

5. Bruksprøve er 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.  

Dommer for bruksprøver og 3 års test  kommer snarest ! Reglementet for 3 års test finner dere på 

www.ponniavl.no fra sidemenyen finner dere NPA- regelverk, klikk der og åpne der etter års test.  

6. FRIST FOR PÅMELDING: 1. September 

7. Påmeldingen skjer elektronisk via NPA sin hjemmeside.  

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. Oppnevnt veterinær kommer fortløpende.  

Husk at alle hingster som meldes til kåring skal ha DNA profilen sin klar på forhånd.   

9. Påmeldingsavgift for kåring kr. 1000 (1500,- for ikke NPA medlemmer),  og  for 3 års test kr.400 ( kr. 600 for 

ikke NPA medlemmer)  

Påmeldinger er økonomisk bindende, og påmeldingen vil ikke være godkjent hvis ikke den er 

betalt. Merk betalingen med hestens navn/ NPA nr. og sted. 

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

senest 8.september for å 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. Det SKAL fremvises pass og vaksinasjoner ved innsjekking, samt betales for oppstalling. Kortautomat på 

stedet. 

 

http://www.ponniavl.no/
http://www.nhest.no/
http://www.ponniavl.no/
http://www.ponniavl.no/


12. Mulighet for oppstalling Starum, men det er et svært begrenset antall bokser. Prioritering av boks plasser vil 

bli gjort av showkomiteen. Det jobbes med alternative løsninger for oppstalling i området ved behov. Boks leie 

betales ved ankomst.  

Info/katalog vil komme ut ca. 1 uke før kåringen 

13. 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 medbringes av hver enkelt som ønsker dette. 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. 

Priser på rom og oppstalling kommer så snart vi mottar det.  

Det vil i år ikke være kiosk på stedet, men mulighet for å kunne bestille seg lunsj i kantina. Ønskes det lunsj så 

skriv dette i kommentarfeltet ved påmelding sammen med antall personer som skal spise. Det vil bli mulighet for 

å få kjøpt seg en kopp kaffe. 

Det vil komme tilbud om felles festmiddag lørdag kveld 

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. 

For spørsmål ang. kåringshelgen kontakt Showkomiteen  

Siv Nyland 97114095, Inger Mehren 99619931 eller Ulf Hovde 90896552  

 

Velkommen til ponniehelg !  

 

http://www.sillongen.no/
http://www.ponniavl.no/

