Invitasjon til Påskeshow m/rideklasser og kostymeritt på
komnes gård Lørdag 24.Mars 2018
Norsk Ponniavlsforening inviterer til påskeshow m/ rideklasser på Komnes
gård Lørdag 24.mars klokken 09:00 i ridehuset
Dommer: Susan Hellum
Arrangementet er åpent for alle ponnier født 2017 og eldre med pass
utstedt eller stemplet av NPA.
Showet er også åpent for raser som tilhører andre raseorganisasjoner. Disse
blir plassert i egen klasse og konkurrer og kan ikke vinne noen av NPA
titlene, men kan vinne beste annen rase
Ponnier registrert i avlsregisteret gis poeng og får en ekstriør beskrivelse
samt blir rangert i
ekstriørklassene.
B- registrerte ponnier vil få ekstriør beskrivelse og bli rangert i egne
ekstriørklasser.
Vi arrangerer følgende bruksklasser : Tømmekjøring med hinder, Pleasure
Driving, Rideklasse m/leier, Rideklasse skritt og trav, Rideklasser
m/galopp - First Ridden (nybegynnerklasse ), Open Ridden ( øvede ryttere)
og kostymeklasse for barn og voksne
Vi gjør oppmerksom på at hingster ikke kan delta i
skritt og travklassen.
Showet og rideklassene arrangeres og premieres ihht. NPA sine reglement,
disse finner du på
www.ponniavl.no.
NPA forbeholder seg retten til å dele inn og slå sammen klasser etter de
innkommende påmeldinger.
Kun avlsregistrerte ponnier kan motta NPA tittler og kvalifisere seg til
årets finaler.
Det vil bli kåret Best i Rasen Junior og Senior alle raser og seksjoner Shetland også mini og
standard størrelse. Unghest Champion, Reserve Unghest Champion, Best
in Show og Reserve Best in Show. Vi kårer også dagens beste og Res Best
B-Registrerte i både ekstriør og rideklasser. Det blir kåret Beste
Bruksponni og Reserve Beste Bruksponni.
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.

Påmeldingsavgift kr. 250,- pr. ponni pr showklasse for medlemmer av
NPA ( kr 350,- for ikkemedlemmer ), og kr 150,- pr. ponni pr. bruksklasse for medlemmer av
NPA ( kr 250,- for ikkemedlemmer ) For deltagelse i kostymerittet kr. 100,- pr ekvipasje
Påmelding er økonomisk bindende, manglende oppmøte/betaling blir etter
fakturert.
Kun gyldig
veterinærattest godtas for og slippe å betale etter at påmeldingen er utført.
Avgiften settes inn på
NPAs konto 9365 11 84302 samtidig med påmeldingen. Husk og merke
betalingen med ponniens
navn og utstillingens sted, samt hva betalingen gjelder.
PÅMELDINGSFRIST: 19. MARS
Arrangementet holdes innendørs i ridehus. Det vil være kafeteria under
arrangementet.
Oppstalling er ikke tilgjengelig
.
Da gjenstår det bare og ønske dere alle velkommen til en hyggelig
ponnidag i påsken.
Håper vi får se mange flotte ponnier både i showklassene og rideklassene.
Og vi gleder oss som alltid til og se alle de flotte kostymene ikke minst !
OMed vennlig hilsen utstillingskomiteen: Aileen Pedersen 41044596 , Mia
Camilla Magnusson 48330572 og Sandra Davidsen tlf 93460366
Klasser:
*Tømmekjøring med hinder
*Pleasure drive
*Rideklasse med leier
*Rideklasse med skritt og trav
*Rideklasse med galopp first ridden
*Rideklasse med galopp open ridden
*Kostymeritt
*Eksteriør

