
NPA bruksklasser søndag 3.April på Komnes Gård. 

 

Showet er åpent for alle hesteraser og ponniraser, men bare ponnier med pass 

stemplet fra NPA vil kunne bli dagens bruksponni og dagens nest beste 

bruksponni. Når vi kårer dagens bruksponni legger vi vekt på hestevelferd, 

samarbeidsvilje og lydighet. 

For å kvalifisere seg til finaleshowet på slutten av året må ponnien ha rødt pass, 

er det en ponni med hvitt pass som vinner klassen er det den første ponni med 

rødt pass som er rangert som kvalifiserer seg til finaleshowet. 

Brukskomiteen forbeholder seg retten til å dele inn, slå sammen og avlyse 

klasser etter de innkomne påmeldinger 

Bruksklassene vil være etter NPA sitt reglement for bruksklasser se 

www.ponniavl.no for reglement.  

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

på venstre side «utstilling og show». Frist for påmelding Onsdag 23.mars kl 

21:00 etteranmeldes til og med 29.Mars mot dobbel avgift        

Påmeldingsavgift : 150 kr.-. Fra og med tredje ponni/klasse med samme eier kr 

100 pr ponni/klasse.  200 kr for ikke medlemmer av NPA(Medlemsliste BLIR 

sjekket) Betalingen bank NPA konto nr: 9365 11 84302 samme frist som 

påmeding! Påmeldingen er økonomisk bindende .                                                       

ved eventuelle spørsmål : Mia Camilla Magnusson 48330572 eller Marte 

Helene: 97954434 

Deltagende ponnier/hester må være grunn- og vedlikeholds vaksinert etter 

gjeldene 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.  

Showet blir holdt innendørs i ridehus. Det vil ikke bli mulighet for oppstalling. 

Det vil bli kiosk på stevneplassen.  

Dommer for dagen blir: Live Enerhaugen  

 

Info/startlister vil bli tilsendt på mail ca 4.dager før showet. Husk mailadresse 

ved påmelding. 

 

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


Klasser:  

Kl:1 Tømmekjøring med hinder                                                                                                        

kl:2 Mønstringsklasse barn                                                                                                     

kl:3 Mønstringsklasse voksne                                                                                           

Kl:4 Engelsk pleasure driving   

kl:5 Rideklasse med leier / Lead rein 

kl:6 Rideklasse skritt og trav 

Kl:7 Rideklasse  med galopp   

Kl:8 Kostymeritt                                                                                                               

 

 

      Godkjent 09.03.2016 Siv Nyland 


