PROPOSISJONER FOR NPA-show:
- WELSH SHOW/BRUKSBEDØMMELSE
STED: VALLERMYRENE RIDESENTER I PORSGRUNN

-

21. OG 22. JUNI 2008
1. Norsk Ponniavlsforening avholder NPA-show med bruksbedømmelse lørdag 21. og søndag
22. juni 2008 på Vallermyrene Rideanlegg i Porsgrunn.
2. Showklassene vil bli avholdt lørdag 21. juni på gress.
3. Alle bruksklassene blir avholdt søndag 22. juni på grusbane.
4. Arrangementet er åpent for welsh sec.A, B, C og D, samt welsh partbred, født 2007 eller
tidligere.
5. I tillegg til ovennevnte showklasser arrangeres føllskue, åpent for welsh sec.A, B, C og D og
welsh partbred.
Føllklassene går seksjonsvis, med ”finale alle seksjoner” på slutten av dagen, hvor
føllskuevinner og reserve føllskuevinner blir plukket ut.
6. Deltagende ponnier må inneha pass utstedt eller stemplet av NPA. (gjelder ikke event.
utenlandske deltagere). Føllene må ha innsendt springseddel til stambokfører og fått NPA nr.
før deltagelse på¨føllskuet.
7. 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 siste 7 dager. Føllene regnes vaksinert ”gjennom hoppen” som må være vasinert
etter reglene. Egenerklæring følger katalogen og må leveres sekr. ved ankomst.
8. Det er gode muligheter for oppstalling og overnatting på område. Dette må bestilles og
betales på forhånd.
9. Det blir kiosksalg på showplassen og et uhøytidelig sosialt samvær på lørdag kveld.
10. Vi inviterer for første gang i år svensker og dansker til vårt welsh show.
Welsh showet lørdag:
11. Som dommere fra Wales har vi vært så heldige å få Mrs. Mary Jones og Mr. Geraint Jones fra
det velkjente Nebo stutteriet. Som norsk dommer kommer Stein Langørgen.
12. Showet er åpne for både hopper, hingster og vallaker. Utstillingskomiteen forbeholder seg
retten til å dele inn showklasser etter innkomne påmeldinger.
13. Showet vil bli bedømt ”uten katalog” og dermed ” uten forkunnskap” for dommerne, og
ponniene vil kun få en enkel beskrivelse, ikke tallkarakterer.
Det vil bli delt ut ”gull”, ”sølv” og ”bronse”.
14. Hver welsh seksjon bedømmes for seg og det arrangeres unghestchampionat og
seksjonschampionat etter hvert. For å kvalifisere til å delta i seksjonschampionatet må
ponnien være klassevinner og ha oppnådd ”gull” eller ha blitt unghestchampion/reserve
unghestchampion for seksjonen.
15. KUN FØLLENE DØMMES MED TALLKARAKTERER ihht. NPAs reglene for regionale
føllskuer. Føllene bedømmes seksjonsvis. Alle føll med ”8” eller mer i helhet kvalifiserer til
unghestchampionatet for sin seksjon og welshshowets ”føllfinale alle seksjoner” på slutten av
dagen, DETTE GJELDER OGSÅ WELSH PARTBRED FØLL.

16. Unghestchampion og reserve unghestchampion for hver seksjon kvalifiserer til å delta
i unghestchampionatet ”alle seksjoner” på slutten av dagen. Dette gjelder ikke welsh
partbred.
17. De ponnier som oppnår å bli seksjonschampion og reserve seksjonschampion ” (med
unntak av welsh partbred), og unghestchampion og reserve unghestchampion ”alle
seksjoner” kvalifiserer til å delta i Best in Show bedømmelsen, hvor Best in show og
reserve Best in show til slutt utpekes.
Vi har en flott vandrepris for Best in show-tittelen som ble sponset av en gruppe
welsh-entusiaster i 2007.
.

Bruksbedømmelsen søndag:
18. Det arrangeres bruksklasser søndag for rasene som inngår i arrangementet lørdag. Det kan
deltas i en eller flere bruksklasser, og man kan velge om disse skal inngå i en
bruksbedømmelsesberegning (se nedenfor) for ponnien eller ikke.
Tillatt deltagelse for en ponni er maks 2 ganger i hver gren, dvs. maks 6 bruksklasser i dette
bruksarrangement.
Dommer bruksklasser: Ina Knive Andresen.
19. BRUKSBEDØMMELSEN arrangeres ihht. NPAs reglement. (dette finnes på NPAs websider.)
GJELDENDE BRUKSKLASSER FOR BRUKSBEDØMMELSEN MÅ ANGIS VED
PÅMELDINGEN, minst 2 og maks 3 bruksklasser for en ponni. (Se pkt. 23)
20. I bruksbedømmelsen (egentlig alle bruksklassene) er det først og fremst ponnien som skal bli
bedømt, ikke ekvipasjen. Bl.a. har hver bruksklasse en egen rubrikk for lynne, og ponniens
gjennomsnittskarakter for lynne er med i sammenlagtberegningen for bruksbedømmelsen.
21. I bruksbedømmelse inngår også en obligatorisk eksteriørklasse for ponnien. Denne må være
avviklet under showet lørdag. ”Gull”, ”sølv” eller ”bronsje” fra showklassene gis poeng
tilsvarende bruksbedømmelsesreglementet for beregningen til bruksbedømmelsen.
22. DET ARRANGERES FØLGENDE BRUKSKLASSER: Rideklasser: med leier, med skritt/trav
og med galopp. Sprang ”feil og stil” 50 cm, 60 cm, 80 cm og 100 cm og tommekjøring.
23. Kun en klasse pr. ”gren” er tellende for ponnien i bruksbedømmelsen. Dvs. en av
rideklassene, en av sprangklassene og en omgang i tommekjøringsklassen. Hvilke klasser som
skal ”gjelde” i hver enkelt gren må krysses av på påmeldingsskjemaet.
24. Tommekjøringsprogrammet finnes bakerst i reglementet for bruksbedømmelsen.
25. Bruksklassene er kun åpent for hingster der bruksbedømmelsesreglementet tillater dette.
26. Alder på deltagende rytter er også regulert i enkelte av bruksklassene.
27. I tillegg til fortløpende premiering i bruksklassene, vil det på slutten av søndagen bli utpekt en
BESTE BRUKSPONNI OG EN RESERVE BESTE BRUKSPONNI.
Påmelding/betaling:
28. Påmelding sendes: Marianne Wessel, Steinsrud, 3330 Skotselv.
e-mail: llouis@sensewave.com.
FRIST FOR PÅMELDING OG BETALING: 1. JUNI 2008.
29. Eget skjema finnes på NPAs nettsider www.ponniavl.no sammen med proposisjonene for
showet eller det kan fåes ved henvendelse til undertegnede.
30. Påmeldingsavgift kr. 250,- pr. ponni pr. showklasse og kr.100,- pr. ponni pr. bruksklasse.
Påmeldingsavgift fom. ponni nr.3 fra samme eier/utstiller (ekskl. føll): kr. 150,-.
Påmeldingsavgift føll på føllskuet: kr. 150,-.
For deltagelse i bruksbedømmelsen gis ”pakkepris” kr. 450,- for eksteriør & bruksklassene.
Overnatting – kr. 200,- pr. pers pr. natt. + frokost kr. 70,- pr. person.
Oppstalling – kr. 300,- pr. boks pr. dag – kr. 600,- pr. boks for helgen.
Avgiften settes inn på konto 9365 11 84302 (ny konto for NPA show)
Info/katalog med veibeskrivelse vil bli tilsendt ca.1 uke før utstillingen.
Utstillingskomiteen vil i år bestå av: Hilde Solberg, Ole Kristian Jahr Indresæter, Bitte Andersen,
Anette Lie, Laila Hansen, Mariann Tangen, Helle Larsen og Marianne Wessel.
Opplysninger om showet fås ved henvendelse til:
Hilde Solberg – 917 92 094
Marianne Wessel - 402 47 640
Ole Kristian Jahr Indresæther - 971 79 749

