NPA-show, Treårstest og Bruksprøvedag
25. – 26. august 2018
Norsk Ponniavlsforening ønsker velkommen Bruksprøvedag og Treårstest på
Vallermyrene rideanlegg i Porsgrunn søndag 26.august. Det vil også bli arrangert et NPA
show på lørdag 25.august.

NPA-show - lørdag 25.august på utebanen.
Eksteriørklasser: Showet er åpent for alle ponnier født 2018 og eldre som er registrert i
avlsregisteret. Det vil bli bedømmelse uten poeng, og det vil bli utdelt gull, sølv, eller
bronse.



Rideklasser: med leier, med skritt/trav og med galopp. Rideklassen med skritt/trav er
ikke åpen for hingster, og rytters alder er maks 13 år i denne klassen. Working Hunter.





40cm, 60cm og 80 cm. Det vil bare bli avholdt terreng/sprangdelen.
Kjøreklasser: Pleasure driving
Tømmekjøring med hinder
Mønstringskonkurranse for barn og unge i alderen 0-16 år.

Alle bruksklassene finnes beskrevet på NPAs web-sider.
Kvalifisering til finalen etter disse regler:
http://www.ponniavl.no/File/Regelverk/Regler%20for%20finaleshow%2021062016.pdf
Dommer: Live Enerhaugen

NPA treårstest – søndag 26.august i store ridehuset.
Bakgrunn for å holde treårstest for ponni, er på et tidlig tidspunkt å kunne bedømme ponniens
anlegg og evner. Ponnien mønstres, løsmønstres og løshoppes for et dommerpanel.
Deltagelse i treårstesten er også en fin sosial trening for ponniene og en god måte å
komme i gang med ponniens utdannelse på et riktig tidspunkt. Les mer om 3-årstesten:
http://www.ponniavl.no/artikkel.aspx?id=27
Dommere: Live Enerhaugen, Ellen Kristina Hynne.

Bruksprøvedag – søndag 26.august i store ridehuset.
Nå har du mulighet til å ta en offisiell bruksprøve på ponnien, uten at den samtidig blir
bedømt eksteriørt. Les bruksprøvereglementet.
http://www.nhest.no/NHS/Reglement/Brukspr%C3%B8vereglement.pdf
Bruksprøvedommer: Live Enerhaugen

Påmeldingsfrist onsdag 15. august. Påmelding via hjemmesiden.






Betaling treårstest: kr. 800 for medlemmer i NPA og kr. 1400 for ikke-medlemmer.
Betaling bruksprøver: kr.500 for medlemmer og kr. 550 for ikke- medlemmer.
Betaling Show kr. 250 per ponni for medlemmer i NPA og kr. 350 for ikke-medlemmer.
Betaling bruksklasser kr. 150 per ponni for medlemmer i NPA og kr. 250 for ikkemedlemmer.
Boksleie kr. 300 pr døgn.

Betaling for deltagelse og boksleie skal innbetales til NPAs konto 9365.11.84302 ved
påmelding og ponniens navn og sted påføres ved betaling. Påmelding er økonomisk
bindende. Manglende oppmøte/betaling blir etterfakturert. Kvittering, pass og godkjent
vaksinasjonskort må medbringes til sekretariatet.
Deltagende ponnier må være grunn- og vedlikeholdsvaksinert etter gjeldende regler fra
Norsk Hestesenter eller være vaksinert minst 1 gang ila de siste 3 måneder. Ingen
vaksinasjon må være tatt de 7 siste dager.

Les reglementer på www.ponniavl.no. Prøv å lese der, om du likevel ikke finner svar, kan
informasjon fås av:
Spørsmål ang. treårstest og bruksprøver: Christine Myhre Reksten tlf. 94036776 e-post:
chr.reks@icloud.com
Spørsmål ang. regler i showklasser, Utstillingskoordinator Siv Nyland tlf. 97114095 e-post:
siv.nyland@gmail.com
Spørsmål ang. regler i bruksklasser lørdag : Brukskoordinator Marte H. Hopp-Andreassen
tlf. 97954434, e-post: post@stall-hopp.com

Ellers kan medlemmmer av NPA s styre ta imot henvendelser.

