NPA show med føllskue og bruksklasser på Starum søndag 17.september 2016
NPA show m/ føllskue og bruksklasser søndag 17. september kl.10.00.
Dommere Kari Anne Indrebø ekstriør og Stein Langørgen bruksklasser.
Showet vil være åpent for alle ponnie raser som har pass utstedt eller stemplet av NPA.
Føll må ha fått tildelt NPA-nummer før påmelding. Husk å sende inn springseddel på føll sammen
med hårprøver minst 2 uker før påmeldingsfristen!
Showet avholdes etter NPA sitt reglement for NPA Show som dere finner på www.ponniavl.no
under regelverk - NPA Show. Bruksregistrerte ponnier kan få omtale i egen eksteriørklasse.
Utstillingskomiteen forbeholder seg retten til å dele inn, slå sammen og avlyse klasser etter de
innkomne påmeldinger.
De to beste med gull fra hver klasse går videre til BIS, eventuelt kan dommerne selv velge antall
videre forutsatt at de har fått gull til BIS ringen hvor det blir kåret Best in Show, Res Best in Show,
Unghest Champion, Res. Unghest Champion, Beste føll og Res. Beste føll og Best i rasen senior og
junior alle raser/ alle seksjoner/ Shetland standard og mini.
Det vil bli arrangert følgende rideklasser: Rideklasse m/leier, Rideklasse m/ skritt og trav,
Rideklasse m/ galopp Junior (first ridden og open ridden) og senior. Working Hunter 40 cm og
Working Hunter 60 cm. Merk i kommentarfeltet ved påmelding om dere skal delta i first ridden
( litt øvet ) eller open ridden ( godt øvet ).
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 gull være kvalifiserte til årets NPA ponnifinale 2017.
Påmeldingsfrist 1. september.
Påmelding online på NPAs hjemmeside (www.ponniavl.no), se knappen øverst på høyre side
”Utstilling og show”. Påmeldingsavgift: kr 250.- pr ponni for medlemmer av NPA. For ikke
medlemmer i NPA kr 350,- . Betalingen skal skje samtidig ved påmeldingen til NPA konto nr. 9365
11 84302. Merk betalingen med sted, ponniens navn og NPA nr. Påmeldingen er økonomisk
bindende. Bruksklasser kr 150 pr.klasse for medlemmer, og 250 for ikke medlemmer.
Deltagende ponnier 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 med bruksklassene vil bli holdt utendørs.
Det vil være oppstalling på stedet, så kryss av for bestilling av boks ved påmelding. Oppstalling kr.
180,- pr døgn.
Overnattning er tilgjengelig på stedet. Dette booker du og betaler til Norsk Hestesenter på tlf
61165500 eller mail nhest@nhest.no Pris pr. døgn 280 kr + Frokost 55 kr
Katalog fåes ved innsjekk.
Det vil være kiosk på plassen.
Festmiddag vil holdes på Starum lørdag kveld, mer info om dette og pris vil komme på
hjemmesiden www.ponniavl.no nærmere arrangementet.
Ved eventuelle spørsmål: Siv Nyland tlf 97114095 eller Marte Helene Hopp Berntsen tlf 97954434

