Proposisjoner for NPA og Fullblodsaraber show på Arendal og Grimstad
Rideklubb 27. og 28. mai 2017 kl 10. Showet er også åpent for andre raser.
Showet er åpent for alle NPA registrerte ponnier, samt fullblodsaraber som har pass utstedt eller
stemplet av sin raseorganisasjon. Pass skal uoppfordret fremvises ved innsjekk. Bruksregistrerte
ponnier kan få omtale i egen eksteriørklasse. Lørdag 27. mai blir det eksteriørklasser og søndag 28.
mai blir det bruksklasser.
Utstillingskomiteen forbeholder seg retten til å dele inn, slå sammen og avlyse klasser etter de
innkomne påmeldinger. For NPA registrerte ponnier: De to første med gull fra hver klasse går videre
(eventuelt kan dommer velge antall videre forutsatt at de har fått gull) til Bis ringen hvor det blir
kåret Best i rasen, Best in Show, Res. Best in Show, Unghest Champion, Res. Unghest Champion. Alle
ponniene blir bedømt med tallkarakterer, kommentarer og får medaljer etter helhetspoeng. For
fullblodsaraber: Se utstillingsreglement på Norsk Araberhestforening sin hjemmeside
(www.araberhest.no). For andre raser: Hestene blir rangert, får omtale og sløyfe. Det vil bli utpekt
Dagens Hest – andre raser og dens Reserve.
Bruksklasser er åpne for alle raser som har pass. Det arrangeres følgende klasser søndag 28.mai:
Rideklasse med leier
Rideklasse skritt/trav
Rideklasse med galopp - first ridden junior og senior. Open ridden junior og senior (merk dette ved
påmelding i kommentarfeltet)
Pleasure driving
Tømmekjøring med hinder.
Mønstringsklasse for barn.
Vi gjør oppmerksom på at i enkelte rideklasser er det aldersbegrensning på rytter. (for påmelding av
ikke NPA registrerte ponnier: send mail til kasserer@araberhest.no. Ved stor påmelding vil det bli
begrensninger i antall og ”førstemann til mølla”prinsippet. Pris: 150kr pr klasse, 200kr for
ikkemedlem.
Dommere er: Tommy Husebye – eksteriør, XXXXX - bruksklasser. NPA registrerte ponnier: Påmelding
online på NPAs hjemmeside (www.ponniavl.no), se knappen øverst på høyre side ”Utstilling og
show”. Alle andre: Send en mail til kasserer@araberhest.no. Frist for påmelding: Mandag 1. mai.
Påmeldingsavgift ponni/andre raser: kr 250.-. Fra og med tredje ponni med samme eier kr 150 pr
ponni. 350 kr for ikke medlemmer av NPA/NAHF. (medlemslistene BLIR sjekket). For fullblodsaraber:
se utstillingsreglement. Betalingen for NPA registrerte ponnier: bank NPA Konto nr. 9365 11 84302.
For fullblodsaraber og andre raser: bank NAHF konto: 5122.06.01580. Betaling har samme frist som
påmelding ! Påmelding er økonomisk bindende fra du har meldt på. Manglende betaling/oppmøte
blir etterfakturert. Kun gyldig veterinær attest blir godkjent for å trekke ponnien/hesten og slippe å
betale etter at ponnien/hesten er registrert påmeldt.

Deltagende ponnier/hester må være grunn- og vedlikeholds vaksinert etter gjeldende regler fra
Norsk Hestesenter, eller være vaksinert minst en gang i løpet av de siste tre måneder. Ingen
vaksinasjon må være tatt siste sju dager. For uvaksinerte føll må morens gyldige vaksinasjonskort
fremvises.
Showet blir holdt ute ved oppholdsvær. Vi flytter innendørs i ridehus ved behov. Begge banene har
nymoderne filtbunn. Det er oppstallingsbokser på utstillingsplassen. Pris 500kr inkl flis for hele
helgen. Det er muligheter for overnatting. 200kr pr seng pr natt. Strøm for helgen for
campingvogn/hestebil, kr 200. Kontakt showkomiteen for bestilling. Det er en fantastisk kiosk på
stevneplassen. Info/katalog vil bli tilsendt på mail ca. 1 uke før showet. Lørdag kveld inviterer vi til
felles middag(koldtbord/tapas) og sosialt samvær. Pris kr 150 pr pers.(middagen er åpen for alle som
ønsker å delta). Husk mailadresse ved påmelding. Katalog kan kjøpes i sekretariatet/kiosken på
utstillingsdagen.
Utstillingskomiteen: Inger Mehren, tlf 996 19931, mail: imehren@online.no Tone Fauske
Guttormsen, tlf 900 87820, mail: kasserer@araberhest.no

