
Shetlands show i Telemark  
Norsk Ponniavlsforening avholder show på Ødegaarden i Bamble. 

28 mai Kl 11.00 
Showet er åpent for alle Shetlandsponnier som har pass utstedt eller stemplet av NPA. 
Pass skal uoppfordret fremvises ved innsjekk. 
Bruksregistrerte ponnier kan få omtale i egen ekstriørklasse. 
Utstillingskomiteen kan slå sammen og dele klasser etter innkommende påmeldinger. 
Det vil bli satt opp egne klasser for mini, som blir avholdt ved 3 eller flere fremmøtte 
ponnier. 
Nummer en og to med gull i hver klasse går videre til BIS ringen. 
Det vil bli kåret  Best in show, res. Best in show, unghest champion, res unghest champion 
, best i rasen senior/ junior standar og mini.  
Det vil også tildeles noen uoffisielle championnat titler, men disse følger ikke ponnien inn i 
stamboken. 
Alle ponniene blir bedømt med tallkarakterer, kommentar og får medalje etter 
helhetspoeng. 
Dommer er: Susan Hellum 
Påmelding online på NPAs hjemmeside www.ponniavl.no  
Påmeldingsfristen er 1mai 
Påmeldingsavgift kr 250, fra og med tredje ponni fra samme eier kr150 pr ponni.  
Kr 350 for ikke medlemmer av NPA.  
Det er et begrenset antall bokser/spilt og leie på plassen kr 100 pr boks pr dag. Hingster vil 
bli prioritert. Hopper kan disponere utekvee. 
Betaling settes inn på NPA sin konto 9365 11 84302 samme frist som påmelding . 
Påmelding er økonomisk bindene.  
Spørsmål kan rettes til Inger Mehren 99619931 
 
Deltagende ponnier må være grunn-og vedlikeholds vaksinert etter gjeldende regler fra 
Norsk Hestesenter, eller være vaksinert minst en gang siste tre måneder. Ingen 
vaksinasjon må være tatt siste syv dager. 
 
Showet blir avholdt utendørs . 
Det er kiosk på show plassen, ikke betalingsterminal. Ta med kontanter eller vi kan bruke 
vipps. 
Det vil bli servert enkel lunsj inne i pausen til 50kr pr person.  
Dersom noen ønsker det, har vi en sosial sammenkomst lørdag kveld med musikk og mat. 
Noen overnattingsplasser har vi på plassen, ellers ta kontakt for motell eller hotell i 
området.  
Info/katalog vil bli tilsendt på Mail ca 1uke før showet. Husk mailadresse ved påmelding .  
Katalog kan kjøpes i sekretariatet på utstillingsdagen. 
Utstillingskomiteen Inger Mehren 99619931 og  Iselin Mehren 47305135 
Adr til showet er : Haukedalsveien 18 3967 Stathelle  

 

http://www.ponniavl.no/

