
                  Velkommen til utstilling!                   
 
 

Region Nord-Norge inviterer til stor utstilling med offisielle og uoffisielle 
klasser. For NPA-registrerte ponnier blir det også mulighet for treårstest 
og kvalitetsbedømmelse. 
 
Sted:   Olsborg (Nord-Norsk Hestesenter),  Målselv. 
 
Tid:   10.-12. august 2012 
 
 
OFFISIELL UTSTILLING  
for føll, unghester, hopper og typegodkjenning, samt 3- og 4-årstest for hopper, vallaker og hingster. 
* Dokumentasjon på konkurranseresultat for eldre hopper må vedlegges.  
* Husk å angi om hesten har dressur- eller sprangstamme. 
* Medlemskap tegnes enkelt på www.norskvarmblod.no (halv pris resten av året). 
* Hestene må være registrert i NV. Unntak er føll som skal være under registrering. 
 
UOFFISIELL UTSTILLING  
(med/uten bruksprøve) for alle raser (uansett alder/kjønn).  
 
TREÅRSTEST FOR PONNI 
3-årstesten er åpen for 3 år gamle registrerte ponnier i NPA.  
Se: http://www.ponniavl.no/artikkel.aspx?id=27 
 
KVALITETSBEDØMMELSE FOR PONNI 
Kvalitetsbedømmelsen er åpen for alle registrerte ponnier i NPA (unntatt kat. 4 Shetland) i klassene:  
4 år, 5 år og 6 år og eldre. Ponnier som tidligere har deltatt på kvalitetsbedømmelse er også velkomne. 
Se: http://www.ponniavl.no/artikkel.aspx?id=26 

 
Tidsplan: Utstillingen starter kl. 10.00 begge dager (med forbehold om 

endringer). Oppdatert tidsplan kommer etter påmeldingsfristens 
utløp. 

 
Dommere: Guri Haarr og Elin Volden Andersen 
 
Testrytter:    Søren Hedegaard. 
 
Kontaktperson: Silje F Kristiansen, silje@norskvarmblod.no  eller 45809958 
 
Påmelding: Påmelding sendes til silje@norskvarmblod.no  

http://www.norskvarmblod.no/div_filer/utstillingpamelding.pdf.  
Skjema kan brukes til alle påmeldinger, men merk klasse 
(offisiell/uoffisiell) Påmelding sendes til silje@norskvarmblod.no eller 
pr. post til Norsk Varmblod, reg 8 Nord-Norge, v/Silje F Kristiansen, 
Spongaveien 9360 Bardu 

 
Påmeldingsfrist: 1. august 2012 (Etteranmelding godtas mot dobbel avgift). 
 
Påmeldingsavgift: Kr. 1500,- for hester som skal eksteriørbedømmes/gå bruksprøve, og 

ponnier i kvalitetsbedømmelse. 
Kr. 500,- for hester som skal ha offisiell eksteriørbedømmelse . 
Kr . 500,-  for uoffisiell bedømming eksteriør.  
Kr. 750,- for ponnier i treårstest 
Kr 1500 ,- for hester som går uoffisiell rideprøve.(eksteriør inkludert) 
Medlemskap er ikke påkrevd for uoffisielle klasser. 
Innbetaling innen 5. august til kto.nr 4776 16 61708.:  (obs! merk 

innbetaling med hestens navn). Kvittering fremvises i sekretariatet. 



 
Oppstalling: Oppstalling avtales med Nord-Norsk Hestesenter, 

http://www.nordnorskhestesenter.no/ 
 

Utstillingen kvalifiserer til Eliteskuet på Kongsberg 15.-16. sept./ 
Unghestchampionatet i forbindelse med hingstekåringen 2013. 

 

Velkommen !!! 

 

 


