RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL NORSKOPPDRETTEDE PONNIER
REGISTRERT I NORSK PONNIAVLSFORENING
Vedtatt 23.03.1998, revidert 15.09.2008, 15.02.2011, 21.11.2013, 06.12.2016 og
03.06.2021 av NPAs styre.
Hensikt:
Denne støtteordning skal stimulere til avl og bruk av norskoppdrettede ponnier.
Ordningen har til hensikt at både oppdrettere og eiere/brukere skal nyte godt av den.
Ordningen er opprettet og styres av NPAs styre.
Norskoppdrettede ponnier kan oppnå pengepremie som skal deles 50/50 mellom
oppdretter og eier. Dersom en av partene ikke er medlem av
NPA bortfaller vedkommende andel.
For å oppnå støtte må eier eller oppdretter søke NPAs styre om dette innen 1.
februar påfølgende år.
Generelle retningslinjer:
1. Alle norskoppdrettede ponnier som premieres etter disse retningslinjene får
pengepremie fastsatt av styret i Norsk Ponniavlsforening. Ponniene må være
registrert i NPAs avlsregister.
2. Oppdrettere og eiere må være medlem av NPA for å komme inn under ordningen.
Medlemsavgift må være registrert innbetalt innen 1.april det gjeldene år.
3. Ordningen omfatter alle ponnier i NPAs avlsregister.
4. Samme ponni kan kun få støtte en gang pr. premiegrad i gruppe 1, 2, 3 og 4.
5. Ordningen har ikke tilbakevirkende kraft.
Gruppe 1: Støtteordning til norskoppdrettede hingster:
Kåret: kr 1.000,2.premie: kr 1.500,1.premie: kr 2.000,Alle må være stilt i kvalitet.
Gruppe 2: Støtteordning for norskoppdrettede hopper og vallaker:
2.premie: kr 1.500,1.premie: kr 2.000,Alle må være stilt i kvalitet.
Gruppe 3: Støtteordning for norskoppdrettede hopper, vallaker og hingster ved
bruksprøve:
2.premie: kr. 1.500,1.premie: kr. 2.000,Gruppe 4: Støtteordning for avkomsvurdering etter norskoppdrettede hingster.
Norskoppdrettede hingster som blir avkomsvurdert vil kunne få følgende premie:
a) Avkomspremie B: kr 0
b) Avkomspremie A: kr 3.000,c) Avkomspremie Elite: kr 5.000,-

Gruppe 5: Støtteordning for avkomsvurdering etter norskoppdrettede hopper.
Norskoppdrettede hopper som blir avkomsvurdert vil kunne få følgende premie:
a) Avkomspremie B: kr 0
b) Avkomspremie A: kr 3.000.c) Avkomspremie Elite: kr 5.000,Gruppe 6: Støtteordning til norskoppdrettede ponnier som utmerker seg på NPA
arrangement, arrangert ihht. NPAs regelverk. Det vil også være mulig å søke tilskudd
for norskfødte ponnier som har oppnådd noen av disse titlene på tilsvarende
arrangement i annet land.
Best in Show: kr 1.000.Res. Best in Show: kr 500,Unghestchampion: kr 1.000,Res. Unghestchampion: kr 500,Dagens bruksponni : kr 1.000,Res. Dagens bruksponni: kr 500,Dagens føll: kr 500.Res. Dagens føll: kr 250.Gruppe 7: Støtteordning til norskoppdrettede ponnier ved:
Beste norskfødte ponni på kvalitetsbedømmelsen: kr 2.000,Vinner 3-årstest: kr 1.000,Årets føll: kr 1.500,Årets eksteriørponni: kr 1.500,Årets bruksponni: kr 1.500,

