
Invitasjon til NPA Show m/Føllskue og Bruksklasser på Stav Søndag 14. 

august 2016  Kl. 09.00  
 

Norsk Ponniavlsforening avholder NPA show  med bruksklasser Søndag 14.august  i 

samarbeid med Norsk Varmblod Region 3 og Norsk Pintoforening som avholder offisiell 

utstilling samme dag.  Det starter  kl.09.00.  

Dommer ekstriør føllskue og show : Vermund Lyngstad 

Dommer bruksklasser: Ina Knive Andersen  

Dommer Kostymeritt: Marte Helene Hopp- Andreassen og Christine Reksten  

Showet er åpent for alle ponnier født 2016 og eldre som har pass utstedt eller stemplet av 

NPA. Kun ponnier registrert i avlsregisteret kan gis poeng og delta i rangering i 

ekstriørklasser. Bruksregistrerte ponnier kan få omtale i ekstriørklassene, samt delta i 

bruksklasser. Showet m/føllskue og bruksklassene er også åpent for deltagelse for andre 

hesteraser med pass, men disse skal ikke rangeres eller tildeles noen NPA titler, de vil kun få 

en eksteriør omtale. Andre heste raser med pass som deltar i bruksklasser vil her bli rangert og 

premiert, men vil ikke kunne motta noen NPA titler eller være kvalifisert til NPA finalen 

2016. Det arrangeres følgende bruksklasser: Rideklasse m/ leier, rideklasse skritt og trav, 

rideklasse skritt,trav og galopp (åpen klasse blir delt i ungdom og voksen), Working Hunter 

(40 cm og 60 cm) og Pleasure Driving. Vi vil også arrangere mønstringsklasse for barn 0-16 

år, og det er i disse klassene påbudt med hjelm. Vi gjør oppmerksom på at hingster ikke kan 

delta i skritt og travklassen og at det i enkelte av rideklassene har aldersbegrensning på 

rytterne. Det arrangeres også kostymeritt, hvor det kåres en vinner av beste kostyme. 

Utstillingskomiteen forbeholder seg retten til å dele inn klasser etter rase og størrelse etter de 

innkomne påmeldingene. Showet m/ føllskue og bruksklassene arrangeres og premieres ihht. 

NPA sine reglement, disse finner du på www.ponniavl.no. 

Det vil bli kåret Best i Rasen Junior og Senior alle raser og seksjoner - Shetland også mini og 

standard størrelse. Unghestchampion, Reserve unghestchampion, Best in Show og Reserve 

Best in Show. Det blir kåret Beste Bruksponni og Reserve Beste Bruksponni av følgende 

klasser: Leading Rein, skritt og trav, First Ridden, Åpen klasse (blir delt i ungdom og 

voksen), Working Hunter (40 cm og 60 cm) og Pleasure Driving . Vi vil også arrangere 

mønstringsklasse for barn 0-16 år . Klassevinnere går videre til dette championatet. 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, og rangerte fra bruksklassene være kvalifiserte til årets NPA 

ponnifinale 2016, se reglene for Showfinalene på www.ponniavl.no. 

På slutten av dagen vil Beste Norsk Varmblod, Beste Pinto og Beste Ponni møtes i kåringen 

for DAGENS Hest/Ponni.  

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 måneder. Ingen vaksinasjon 

må være tatt de siste 7 dager.  

FRIST FOR PÅMELDING: 14.juli 2016. Påmeldingen skjer elektronisk på www.ponniavl.no 

- Utstilling/show. Påmeldingsavgift kr. 250,- pr. ponni pr føllklasse og showklasse for 

medlemmer av NPA ( kr 350,- for ikke-medlemmer ), og kr 150,- pr. ponni pr. bruksklasse for 

medlemmer av NPA ( kr 250,- for ikke-medlemmer ) For deltagelse i kostymerittet og 

mønstringsklasse  kr. 100,- pr ekvipasje og i disse klassene godtas etteranmeldelser inntil 

kl.12 utstillingsdagen. Påmelding er økonomisk bindende, manglende oppmøte/betaling blir 

etter fakturert. Avgiften settes inn på NPAs konto 9365 11 84302 samtidig med påmeldingen. 

Husk og merke betalingen med ponniens navn og utstillingens sted.  

Påmeldig for andre hesteraser skjer pr.mail til: post@stall-hopp.com, eller til Marte på tlf 

97954434. Påmeldingen skal inneholde hestens navn, alder, rase, foreldre ( om den har 

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


avlspass ), rytter/kusk/mønstrer og alder på denne. Betaling via NPA sin konto med merket 

navn på hest og eier. Oppstalling betales samtidig med påmelding. Det vil også være 

betalingsterminal på stedet !  

Føllskue og showet vil foregå inne i ridehallen og bruksklasser og  kostymerittet vil foregå på 

grus. Det er oppstalling på stedet i bokser  kr 250.- og et depositum. Depositum og bokser 

betales på stedet og IKKE på konto og er kr 300 for rengjøring av boksen som 

refunderes når kvittering for rengjort boks fremvises i sekretariatet. Boks bestilles 

sammen med påmeldingen elektronisk.  

 

Det vil være kiosk på stedet . Info/katalog vil bli sendt på mail noen dager før utstillingen og 

katalog fås for de som gir beskjed at de trenger det i sekretariatet på utstillingsdagen. Husk e-

mail adresse ved påmelding. Forbehold om endringer! 

Opplysninger om showet fås ved henvendelse til Christine  Reksten 94036776   Marte Helene 

Hopp - Andreassen tlf 97954434 , Velkommen  

 


