NPA hoppe og unghest utstilling m/føllskue på Oppdal 16. juni 2018
Norsk ponniavlsforening avholder offisiell hoppe og unghest utstilling m/føllskue for
alle ponniraser registrert i avlsregisteret til NPA på Oppdal 16. juni 2018.
Dommer er Stein Langørgen og Kari Anne Indrebø.
Føllskue for føll, unghester 1 -3 år, og voksne 4 år og eldre. Vallaker kan delta i alle
aldre.
Klasseinndeling og premiering skjer etter Norsk Hestesenter sitt reglement for
offisielle utstillinger. Alle ponnier skal vises løse.
Se www.nhest.no under utstilling- klasser og premiering.
Det vil også arrangeres en showklasse for hingster over 4 år.
Det vil bli kåret dagens hest, reserve dagens hest, dagens unghest, reserve dagens
unghest, beste føll og reserve beste føll. Dommerne velger de kvalifiserte til disse.
Påmelding via NPA sin hjemmeside www.ponniavl.no under utstilling og show.
Påmeldingsfrist 16 mai. OBS! Vi har kun plass til 60 ponnier så her er det førstemann
til mølla.
Påmeldingsavgift 4 år og eldre 500 kr for medlemmer av NPA og 550 kr for ikke
medlemmer.
Unghest til og med 3 år 400 kr for medlemmer og 450 kr for ikke medlemmer av NPA
Føll 200 kr for medlemmer og 250 for ikke medlemmer av NPA.
Hingster til showklasse 250 for medlemmer og 300 for ikke medlemmer av NPA.
Påmeldinger er økonomisk bindende, og påmeldingen vil ikke være godkjent hvis
ikke den er betalt.
Merk betalingen med hestens navn /NPA nr og sted. Påmeldingsavgiften settes inn
på NPAs konto 9365 11 84302. Betaling skal skje ved påmelding og senest innen
påmeldingsfristens utløp.
Utstillingen holdes innendørs i ridehus og det vil være kiosk på stedet.
Oppstalling er tilgjengelig på stedet, og den bestilles til Iselin Træthaug tlf 92 82 35
21. Begrenset antall boksplasser! Pris 250,- for døgnboks og 150,- for dagboks. De
som har behov for døgnboks vil bli prioritert. Oppstalling betales ved innsjekk.
Katalog og tidsskjema vil bli sendt ut noen dager før.

For spørsmål ta kontakt med Iselin Træthaug tlf 92 82 35 21

