NPA show på Vallermyrene lørdag 7.oktober.


Norsk Ponniavlsforening avholder show med eksteriørklasser på Vallermyrene Leir i
Porsgrunn lørdag 7.oktober 2017 kl. 09.00



Showet er åpnet for alle ponnier som er registrert i avlsregisteret.



Påmelding skjer online på NPAs hjemmeside.



Utstillingskomitèen kan slå sammen og dele klasser etter innkomne påmeldinger.
Klassene blir avholdt i ridehus 2 (det mellomstore).
Championater og Best in Show vil forgå i det store ridehuset.
Showklassene bedømmes uten poeng, ponniene blir rangert og får medalje gull, sølv eller
bronse ut i fra dommers beskrivelse.
Føll dømmes med poeng.
Nummer en og to med gull i hver klasse går videre til BIS ringen.



Det vil bli kåret best i rasen junior og senior alle raser og seksjoner (for shetland også mini og
standard størrelse). Samt føllchampion, unghestchampion, reserve unghestchampion, best in
show og reserve best in show.



Kvalifisert til finalen søndag 8. oktober er: 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.



Showet m/ føllskue arrangeres og premieres ihht. NPA sine reglement, disse finner du på
www.ponniavl.no.



Dommere er: Merete Kjeldsen



Påmeldingsfristen er 15.september.



Priser showklasser: kr 250 per ponni. Fra og med tredje ponni fra samme eier kr 150 pr ponni
(kr 350 per ponni for ikke medlemmer av NPA.)
Priser oppstalling: Dagboks kr.250,- Døgnboks kr.600,-

Fredag – søndag kr.750,-

Husk og merke betalingen med ponniens navn og utstillingens sted.
Betaling settes inn på NPA sin konto 9365 11 84302, samme frist som påmelding. Påmelding
er økonomisk bindene. Oppstalling betales samtidig med påmelding.


Pass med gyldig vaksinasjon skal uoppfordret fremvises ved innsjekk.
Deltagende ponnier må være grunn- og vedlikeholds vaksinert etter gjeldende regler fra
Norsk Hestesenter, eller være vaksinert minst en gang siste tre måneder. Ingen
vaksinasjon må være tatt siste syv dager.

Info/tidsskjema vil bli tilsendt på mail ca en uke før showet. Husk mailadresse ved påmelding.

Katalog vil bli sendt ut dagen før showet.
Spørsmål kan rettes til Hilde Solberg tlf. 91792094 evt. hilsolb@gmail.com
Utstillingskomiteen Hilde Solberg tlf. 91792094, Ann Kristin Sølie Askeland tlf.46969467 og Wenche
Lanner tlf 91756229

Vi ønsker alle velkommen til en hyggelig ponnihelg på Vallermyrene.

