
Showfinale for ponnier kvalifisert 2020-2021 på Stav! 

 

Norsk Ponniavlsforening inviterer alle kvalifiserte ponnier til showfinale på Stavsplassen, 

lørdag 02. Oktober 2021. 

Showfinalister; senior, junior og bruksponnier, fra både 2020 og 2021, samt føll fra 2021 

ønskes velkomne! 

 

Showfinalene i eksteriørklasser og bruksklasser samt mønstringsklasser for barn og unge går alle på 

lørdag 02. oktober grunnet færre påmeldte/kvalifiserte etter 2 år med covid-19... 

 

Alle klasser er innendørs i ridehus.  

 

Årets finaledommere: Vermund Lyngstad (eksteriør) og Grete D. Lyngstad (bruksklasser). 

 

Liste over kvalifiserte ponnier til finalene ligger på www.ponniavl.no under show/utstilling, og 

oppdateres etter hvert show.  

Finalereglene kan leses her:  Regler for finaleshow oppdatert.pdf (ponniavl.no) 

Vær oppmerksom på at i bruksfinalen kan du kun melde på og starte i den høyeste klassen du har 

kvalifisert deg til. For eksempel: Har du kvalifisert deg i både skritt og trav klasse samt skritt, trav og 

galopp klasse, kan du kun melde på i skritt, trav og galopp 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 bestilles online når du melder på ponnien. Priser: 

Dagboks kr.200,-. 

Døgnboks kr.300,-.  

Fre. – søn. kr.500,-.  

 

Det vil være åpen kiosk i ridehallen under arrangementet. På grunn av covid-19 vil det kun være 

enkle kioskvarer tilgjengelig. 

 

Deltagende ponnier må være grunn- og vedlikeholds-vaksinerte etter gjeldende regler fra Norsk 

Hestesenter eller være vaksinert minst 1 gang i løpet de siste 3 måneder. Ingen vaksinasjon må være 

tatt de 7 siste dager. For uvaksinerte føll gjelder mors gyldige vaksinasjon.  

 

Priser finaleklasser: Det koster 200 kr pr. ponni/ekvipasje pr. klasse for medlemmer av NPA, og 400 kr 

pr. ponni/ekvipasje pr. klasse for ikke-medlemmer av NPA. 

Betalingen skal skje samtidig som påmeldingen til enten:  

NPA konto nr. 9365.11.84302, eller VIPPS: #113168 - NORSK PONNIAVLSFORENING 

 

Påmelding skjer elektronisk via NPA sin webside www.ponniavl.no – Show/utstilling.  

 

Påmeldingsfrist: Fredag 16. September (med unntak av de som kvalifiserer fra show på Elverum, 

Vallermyrene og Rennebu. Disse oppfordres til å melde seg på så tidlig som mulig etter showet med 

siste frist klokka 12.00 Mandag 27. September.)  

Påmelding er økonomisk bindende. Manglende betaling/oppmøte blir etterfakturert. Kun gyldig 

veterinærattest blir godkjent for å trekke ponnien og det gjelder kun for akutt sykdom/skade. 

Kvittering på betaling og pass m/gyldig vaksinasjon må medbringes til sekretariatet for innsjekk før 

https://www.ponniavl.no/File/Regelverk/Regler%20for%20finaleshow%20oppdatert.pdf


du laster av ponnien.  

 

Adresse for helgen: Stavsplassen. Kongsvegen 1638, 2635 Tretten.  

 

For de som ønsker vil det være tilbud om sosialt samvær fredag kveld. Spør om dette i sekretariatet 

ved innsjekk        

 

 

Skulle det være noe utenom dette, ta gjerne kontakt med en av oss i komiteen.  

 

Iselin Træthaug – Leder@ponniavl.no - 92823521 

Ulf André S. Hovde – Ulf_andre@live.no - 90896552 

Anne Øien – Annoeien@online.no - 97700638 
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