Proposisjon for Nyttårsshow på Komnes
Norsk ponniavlsforening avholder NPA show med bruksklasser og
eksteriørklasser på komnes gård 11.februar 2017 Kl 09.00
Showet er åpent for ponnier som har pass utstedt eller stemplet av NPA. Kun
ponnier registrert i avlsregisteret kan gis poeng og delta i rangering i
eksteriørklasse. Det bedømmes etter gjeldende reglement 2017. Se
ponniavl.no
Ponnier med hvitt pass får omtale og poeng i egen klasse og det kåres dagens
beste og reserve
Dommer for eksteriør og bruksklasser er Stein Langørgen
Det arrangeres eksteriørklasse for ponniraser født 2016 og tidligere .
Utstillingskomiteen forbeholder seg retten til å dele inn i klasser etter hvor
mange påmeldte det er.
Bruksklasser er åpne for alle raser som har pass.
Det arrangeres følgende klasser:
Eksteriør
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 at i enkelte rideklasser er det aldersbegrensning på rytter.
Det kåres Best i rasen junior og senior. Unghestchampion og reserve
unghestchampion, Best in Show og Reserve Best in Show . Disse blir kvalifisert
til NPA show finaler.

Det vil også bli utpekt følgende uoffsielle titler; Dagens beste Hoppe, Hingst og
Vallak. Dagens beste veteran (over 15 år ) Beste mønstrer , Beste klargjorte.
Samt vil det bli utpekt dagens mest harmoniske ekvipasje , dagens tøffeste og
dagens sjarmtroll.
Påmelding : elektronisk på melding via NPAs hjemmesider www.ponniavl.no
frist for påmelding er : 01.02.2017 kl 21:00
Påmeldingsavgift betales inn til NPA konto: 9365 11 84302.
Eksteriør for medlemmer 250 kr for ikke medlemmer 350 kr pr.ponni.
Bruksklasser for medlemmer 150 kr for ikke medlemmer 250 kr pr.ponni.
Påmeldingen er økonomisk bindene, manglende betaling vil bli etterfakturert.
Gyldig kvittering for betalt fremvises ved ankomst.
Ponnien skal være vaksinert i henhold til NHS sitt reglement.
Stallplass er ikke tilgjengelig denne dagen
Alle klasser vil foregå innendørs i ridehus
Det vil være kiosk denne dagen, innendørs i oppvarmet «stue»
Du er selv ansvarlig for deg og din hest denne dagen, husk vannbøtte.
Info/katalog vil bli sendt på mail noen dager før utstillingen, merk at det ikke er
mulig å få katalog på stevneplassen. Denne må printes og medbringes selv.
Adresse for dagen er: Komnesveien 305, 3647 Hvittingfoss
Opplysninger om showet fås ved henvendelse til Marte Helene HoppAndreassen på tlf: 97954434

