
Proposisjoner for NPA-Show Karmøy 

Lørdag 20. august 2016 kl 10.00 hos Karmøy rideklubb, Rogaland. 

NPA avholder Show lørdag 20.august på Karmøy rideklubb. Showet er åpent for alle ponnier 

født 2016 og eldre som har pass utstedt eller stemplet av NPA. Pass skal fremvises ved 

innsjekk. Føll må ha fått tildelt NPA nummer før påmelding, så husk og send inn springseddel 

med hårprøver på føll minst 2 uker før påmeldingsfrist.    

Det gies poeng på føllskue og tildeles gull, sølv og bronse etter poengene. De øvrige 

showklassene bedømmes uten poeng. De blir rangert og får medalje gull, sølv eller bronse ut 

fra dommers beskrivelse. De to første med gull fra hver klasse går videre til Bis ringen hvor 

det blir kåret Best i rasen, Best in Show, Unghest Champion, Res Unghest Champion, Beste 

Mini, Beste Føll og Res Beste Føll. 

Fra dette showet vil alle avlsregistrerte NPA ponnier som blir Best in Show, Reserve Best in 

Show, Unghest Champion og Reserve Unghest Champion, alle best i rasen junior og senior, 

samt alle føll med 8 eller mer i helhet være kvalifiserte til årets NPA ponnifinale 2016 

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

innkomne påmeldinger. 

Deltagende ponnier må være grunn og vedlikeholdsvaksinert etter gjeldende regler fra Norsk 

hestesenter eller være vaksinert minst 1 gang i løpet av de siste 3 månedene. Ingen 

vaksinasjon må være tatt siste 7 dager. For uvaksinerte føll må morens gyldige 

vaksinasjonskort fremvises. 

Påmelding via NPAs hjemmeside www.ponniavl.no 

Frist for påmelding 01.08.2016 

Påmeldingsavgiften 250kr pr ponni (350kr for ikke medlem). Fra og med ponni nr. 3 fra 

samme eier 150kr (250kr for ikke medlem). Avgiften settes inn på NPAs konto 9365 11 

84302 samtidig med påmeldingen og merket med Karmøy og ponniens navn. Kvittering 

medbringes og vises ved innsjekk. Påmeldingen er økonomisk bindene. 

Det vil være bokser tilgjengelige på utstillingsplassen. Skulle det ikke være nok bokser er det 

et annet ridesenter 10 min unna og div små staller i nærheten. Boks til alle blir det. Dagboks 

200kr, døgnboks 400kr. Ta kontakt med Anne Margrethe Tveit på tlf nr 922 87 861. Betales 

ved ankomst. 

Det er kiosk på stevneplassen. Kontant betaling i kiosken. 

Showet blir holdt utendørs på filtbane, skulle været ikke blir bra er det mulighet å trekke inn i 

ridehallen (også filtbane). 

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

Adresse til showet er: Burmaveien 90, 4274 Stol. 

http://www.ponniavl.no/


Om noen skulle trenge overnatting er det div muligheter:  

*Park in by Radisson Haugesund Airport (ca 20 min unna) tlf.nr 52 86 10 90 

*Skudenes Camping (10 min unna) tlf.nr 920 98 565 

*Dugneberg B&B (5 min unna og nok det billigste alternativet) tlf.nr 52 81 62 52 

 

Ønsker dere alle velkommen på NPA show hos Karmøy Rideklubb. 

 

Utstillingskomiteen: Anne Margrethe Tveit – 922 87 861 

                                   Trine Kolletre – 938 78 850 

                                 Monica Salvanes – 926 11 036 


