
NPA SHOWFINALENE ÅRETS PONNI 2018

STAVSPLASSEN 6.-7. OKTOBER KL. 09.00 

I år blir den flotte Stavsplassen i Gudbrandsdalen stedet for finalehelgen vår. Her kan dere lese litt 
om stedet og finne nødvendig informasjon om selve plassen www.stavsplassen.no  og 
overnattningsmuligheter. Denne plassen tror vi vil danne en fin ramme rundt årets finaler, da den 
har alt på et sted. Her er oppstalling, kafeteria og overnattingsmuligheter rett ved og ikke minst en 
stor flott ridehall. Så vi håper at dette blir noen flotte festdager for ponniefolket med sine ponnier.

Det vil bli showfinaler for ekstriør lørdag 6.oktober og for bruk søndag 7. oktober. 
Mønstringsklassene for barn og unge vil være på søndag 7. oktober.
Årets finale dommer er Gunn Johansson – Sverige 

Lista over kvalifiserte ponnier ligger på www.ponniavl.no under show/utstilling, og oppdateres etter
hvert show med unntak av de det gjelder i nedenforstående vedtak
Finale reglene kan leses på www.ponniavl.no under NPA- Regelverk showfinaler

Dersom ekvipasjen er kvalifisert i flere rideklasser kan den kun delta i den høyeste klassen i finalen.
Det samme gjelder for working hunter klassene. På finalen vil vi kun arrangere working hunter 40 
cm og 60 cm. 

Oppstalling er tilgjengelig, og oppstalling bestilles online sammen med påmeldingen i 
kommentarfeltet med antall døgn. Dagboks 250 kr, Døgnboks 300 kr, fredag-søndag 850 kr.

Det vil bli kafeteria åpen under hele arrangementet. Lørdag kveld inviterer vi til festmiddag i 
rikstotobua v/ hesteringen. Mer info og priser på dette kommer www.ponniavl.no 

Deltagende ponnier må være grunn- og vedlikeholdsvaksinert etter gjeldende regler fra Norsk 
Hestesenter eller være vaksinert minst 1 gang iløpet de siste 3 måneder. Ingen vaksinasjon må være 
tatt de 7 siste dager. For uvaksinerte føll gjelder mors gyldige vaksinasjon. 

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


Det koster 200 kr pr.ponni pr.klasse, også for mønstringsklassene. 
Betalingen skal skje samtidig ved påmeldingen til NPA konto nr. 9365 11 84302
Påmelding elektronisk via NPA sin webside www.ponniavl.no – Show/utstilling

Påmelding er økonomisk bindende fra du har meldt på. Manglende 
betaling/oppmøte blir etterfakturert. Kun gyldig veterinær attest blir godkjent 
for å trekke ponnien og slippe å betale etter at ponnien er registrert påmeldt. 
Kvittering, pass m/gyldig vaksinasjon må medbringes til sekretariatet for innsjekk før du 
laster av ponnien. 

Påmeldingsfrist 24.september 2018

Deltagere fra Spone Open 30.September må melde på mandag 1.Oktober ! Dette 
gjelder KUN Spone Open, de andre MÅ melde til fristen satt ovenfor !

For spørsmål ta kontakt med Siv Nyland tlf 97114095  mail siv.nyland@gmail.com eller Marte 
Helene Hopp - Andreassen tlf 97954434 mail post@stall-hopp.com

Velkommen til Showfinalene 2018
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