Proposisjoner for Ponnyhaugens NPA show m/føllskue 2017 Lørdag 17. juni
Ponnyhaugen ridesenter i Farsund kl.10.00
Norsk Ponniavlsforening avholder NPA show med føllskue og rideklasser Lørdag 17. juni på
Ponnyhaugen Ridesenter i Farsund.
Dommer ved utstillingen er Live Enerhaugen
Showet er åpent for alle ponnier født 2017 og eldre som har pass utstedt eller stemplet av NPA.
Kun ponnier registrert i avlsregisteret kan gis poeng og delta i rangering i ekstriørklasser.
Bruksregistrerte ponnier kan få omtale i ekstriørklassene, samt delta i bruksklasser. Showet
m/føllskue og bruksklassene er også åpent for deltagelse for andre hesteraser med pass, men disse
de vil kun få en ekstriør omtale i egne klasser og bli rangert, de skal ikke tildeles noen NPA titler.
Andre heste raser med pass som deltar i bruksklasser vil her bli rangert og premiert i egne klasser,
de vil ikke kunne motta noen NPA titler. Kun avlsregistrerte NPA ponnier ( rødt pass) vil bli
kvalifiserte til NPA Showfinalen 2017.
Utstillingkomiteen forbeholder seg retten til å dele inn klasser etter rase og størrelse etter de
innkomne påmeldingene.
Det arrangeres følgende bruksklasser : Rideklasser med leier, rideklasser med skritt og trav,
rideklasse med galopp. Mønstringsklasser for barn og unge 0-16 år.
Bruksklassene arrangeres etter NPA sitt regelverk, dette finner du på NPA`s hjemmeside
www.ponniavl.no.
Vi gjør oppmerksom på at hingster ikke kan delta i skritt og trav klassen, og at det i enkelte i av
rideklassene er aldersbegrensninger på rytteren.
Det vil bli kåret Beste føll og Reserve Beste føll, Best i Rasen Junior og Senior alle raser og
seksjoner - Shetland også mini og standard størrelse. Unghest Champion, Reserve Unghest
Champion, Best in Show og Reserve Best in Show, Beste Bruksponnie og Reserve Beste
Bruksponnie.
Vi kårer også ( ikke stambokførende ) : Beste B-Registrerte og Reserve Ekstriør, Beste BRegistrerte og Reserve Bruk,
Beste annen rase og Reserve Ekstriør og Bruk, Beste Unge Junior og Senior Handler.
Fra dette showet vil alle avlsregistrerte NPA ponnier som blir Best in Show, Reserve Best in Show,
Unghest Champion og Reserve Unghest Champion, alle best i rasen junior og senior, samt alle føll
med 8 eller mer i helhet, og alle rangerte fra rideklassene, samt beste junior mønstrer være
kvalifiserte til årets NPA Showfinale 2017.
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 de siste 7 dager. Føll regnes som vaksinerte gjennom sin mor.

Påmelding online på NPAs hjemmeside (www.ponniavl.no), se knappen øverst på høyre side
”Utstilling og show”. Frist for påmelding: Tordag 1.Juni
Hester/ponnier IKKE NPA registrerte: pr mail til ponnyhaugen@icloud.com
Merk mailen med Påmelding NPA show Ponnyhaugen
Påmeldingsavgift for føll og showklasser: kr 250.- og 350 kr for ikke medlemmer av NPA, og kr
150,- pr. ponni pr. bruksklasse for medlemmer av NPA ( kr 250,- for ikke-medlemmer )
For deltagelse i mønstringsklassene kr. 100,- pr ekvipasje .
Betalingen bank NPA Konto nr. 9365 11 84302 samme frist som påmelding! (medlemslisten BLIR
sjekket)
Påmelding er økonomisk bindende fra du har meldt på. Manglende betaling/oppmøte blir
etterfakturert. Kun gyldig veterinær attest blir godkjent for å trekke ponnien og slippe å betale
etter at ponnien er registrert påmeldt.
Det vil være et begenset antall stallplasser tilgjengelig fra fredag - søndag . Pris kr 300 pr døgn, og
kr 100 for dagboks. Oppstalling betales på stedet ! Kontant, bankterminal eller Vipps.
Det vil være kiosk på stedet.
Showet vil foregå på ridebane av grus, eller inne i ridehus visst været skulle bli dårlig.
Info/katalog kommer på mail noen dager før utstillingen.
Det er muligheter for camping på Ponnyhaugens område, ellers så er det muligheter for overnatting
på Farsund Fjordhotell, eller Lomsesanden Camping, begge disse stedene ligger ca. 10 min i bil fra
Ponnyhaugen Ridesenter.
Opplysninger om showet fåes ved hendvendelse til: Stein Klungland 970 29 087, Vigdis Klungland
48 22 73 12 eller Arna Mathingsdal tlf 92696708.
Vi ønsker alle velkommen til en hyggelig ponnidag på Sørlandet, visst noen ønsker og kombinere
showet med en liten feriehelg så har vi flott natur og flere km med sandstrender fem minutters
spasertur fra stallen. Vi tenner gassgrillen og koser oss på lørdagskvelden visst noen velger og bli til
søndag.
Adressen for dagen : Haugestrandvn 3, 4550 Farsund

