
PROPOSISJONER FOR Spone open 2018 

Søndag 30. september på Gladheim Gård. 
 

1. Norsk Ponniavlsforening avholder NPA-show med bruksklasser søndag 

30 september på Gladheim gård i Nedre Eggedal. 

 

2. Showet er åpent for ponnier 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 eksteriørklassene, samt delta i 

bruksklasser.  

 

I år Inviterer vi også hester fra andre raser til og delta både på 

eksteriør og bruksklasser, de stilles etter NPA sitt reglement. I 

showklassene I år vil NPA sponse engene gavepremie til andre raser. 

 

3. Dommer for eksteriør er Ole Wienecke, fra Hosemosens Stutteri i 

Danmark. 

4. Dommer for Bruksklassene er Bente Tveita 

5. Det arrangeres eksteriørbedømmingsklasser for ponniraser og hester født 

2018 eller eldre. Det vil bli dømt med poeng og gis medalje ut ifra samlet 

poengsum. 

      Alle klasser er åpne for både hopper, hingster og vallaker. 

 Utstillingskomiteen forbeholder seg retten til å dele inn klasser etter rase 

og størrelse etter de innkomne påmeldingene, 

6. Det arrangeres følgende bruksklasser:  

-Mønstringsklasser for barn. 

-Tommekjøring med hinder. 

-Rideklasse med leier,  

-Rideklasse med Skritt/trav,  

-Rideklasse m/galopp; first ridden, og open ridden. (merk dette ved 

påmelding i kommentarfeltet 

-Working Hunter 40cm, 60cm og 80cm, blir bare kjørt terreng delen av 

Working hunter 

  

7. Bruksklassene arrangeres ihht. NPAs reglement.(dette finnes på NPAs 

hjemmesider)    

Vi gjør oppmerksom på at hingster ikke kan delta i skritt og travklassen 

og at det i enkelte av rideklassene har aldersbegrensning på rytterne. 

           

           

           



           

   

8. Det vil bli utpekt: 

- Dagens beste Hoppe, Hingst og Valak (gjelder alle avlsregistrerte raser) 

- Beste Ikke avlsregistrerte ponni og hest (hvitt pass)  

- Best i rasen junior og senior. Disse blir kvalifisert til NPA Show finaler 

senere i oktober (gjelder kun avlsregistrerte ponnier i NPA) 

- Blir det påmeldt 5, eller mer i andre raser enn NPA registrerte vil vi kåre 

Best i Rase også her. 

- Beste føll og reserve beste føll (gjelder NPA ponnier) 

- Beste føll og reserve beste føll (gjelder andre raser) 

-Unghest champion & Reserve unghestchampion (gjelder NPA ponnier) 

- Unghest champion & Reserve unghest champion (gjelder andre raser) 

- Best In Show & Reserve Best In Show (gjelder NPA ponnier) 

- Best In Show & Reserve Best In Show (gjelder andre raser) 

For å være med kåringene må ponnien/hesten ha oppnådd gull på dagen 

(minimum 40 poeng). 

 

9. Påmelding: Elektronisk påmelding via NPAs hjemmesider 

www.ponniavl.no  

10. Manuelt påmeldingskjema for ikke ponni/hest som ikke er registrert i 

NPA kan også sendes ved henvendelse til Ole Kristian Jahr Indresæter, 

jarveien, 3340 ÅMOT. Eller via mail ole.indreseater@hotmail.com 

11.  FRIST FOR PÅMELDING: 20. september 2018 

12. Mulig og etteranmelde på dagen til bruksklassene hvis 

ponnien/hesten allerede er påmeldt utstillingen fra før. 

13. Påmeldingsavgift kr. 250,- pr. ponni/hest pr showklasse, og kr 150,- 

pr. ponni/hest pr. bruksklasse. 

Påmeldingen er økonomisk bindende, og må være registrert på konto 

innen 20.09.16 for å kunne delta. 

Avgiften settes inn på NPAs konto 9365 11 84302 samtidig med 

påmeldingen. HUSK MERK BETALINGEN MED 

PONNI/HESTENS NAVN! 

14. 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. 

15. Stallplasser er ikke tilgjengelig. 

16. Show klassene vil foregå på gress, rideklassene på inngjerdet ridebane 

med gress eller grus og working hunter vil være i terrenget, med litt 

forskjellig underlag (gress og skogbunn). 

17. Du er selv ansvarlig for deg og din hest, husk vannbøtte.  

18. Det vil være kiosk på dagen. 

http://www.ponniavl.no/


19. Info/katalog vil bli sendt på mail noen dager før utstillingen, merk at det 

ikke er mulig få katalog på stevneplassen. Denne må printes og 

medbringes selv. 

20. Opplysninger om showet fås ved henvendelse til:  

Ole Kristian Jahr Indresæter 971 79 749  

Mariann Tangen 970 20 744, 

Trine Lise Feldmann 913 35 850 
 


