NPA Halloweenshow for Shetlandsponnier!
Når: Lørdag 07. november, 2020
Hvor: Gåsbuvegen 594, 2323 Ingeberg
Starttidspunkt: KL: 13.00
Dommer: Kari Anne Indrebø
Påmeldingsfrist: Søndag 1. November
Meld på her: http://www.ponniavl.no/show.aspx
1. Showet vil være åpent for alle shetlandsponnier født 2020 og eldre som har pass utstedt
eller stemplet av NPA. Pass m/ gyldig vaksinasjon skal uoppfordret fremvises ved innsjekk.
2. Føll må ha fått tildelt NPA-nummer før påmelding. Husk å sende inn springseddel på føll
minst 2 uker før påmeldingsfristen! Bruksregistrerte ponnier (hvitt pass) kan få omtale i egne
eksteriørklasser.
3. Utstillingskomiteen forbeholder seg retten til å dele inn, slå sammen og avlyse klasser
etter de innkomne påmeldinger. De to første med gull fra hver klasse går videre (dommer
kan eventuelt 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, Unghestchampion, Res. Unghestchampion,
Beste føll og Res. Beste føll.
Alle ponniene blir bedømt med tallkarakterer.
Føllene vil ikke løsmønstres.
4. Det vil tildeles noen uoffisielle championat titler, men disse følger ikke ponnien inn i
stamboken. (Beste Norskfødte - fargede – Svarte – Mini – Vallak – Veteran – BIS 3-4-5)
5. Det vil være mønstringskonkurranse for barn og ungdom, husk alder ved påmelding.
Kostymerittet er åpent for alle som har lyst i alle aldre. Vi oppfordrer til mange skumle
kostymer! Det vil kåres beste juniormønstrer og beste kostyme.
Det er påbudt med hjelm i kostymeritt.
6. Påmeldingsavgift NPA medlemmer: Showklasser kr 300. Fra og med tredje ponni med
samme eier kr 200 pr ponni. Mønstringsklasser kr 150 pr. deltager. Kostymeritt kr 100 pr.
ekvipasje. Påmeldingsavgift for ikke-medlemmer av NPA: Showklasser kr 400. Fra og med
tredje ponni med samme eier kr 300 pr. ponni. Mønstringsklasser kr 200 pr. deltager.
Kostymeritt 150 pr. ekvipasje.
7. Betaling skjer til NPA Konto nr. 9365 11 84302, eller VIPPS: #113168 - NORSK
PONNIAVLSFORENING. Samme frist som påmelding!
Påmelding er økonomisk bindende. Manglende betaling/oppmøte blir etterfakturert. Kun
gyldig veterinærattest blir godkjent for å få ponnien trukket. Dette gjelder for akutt

sykdom/skade.
Merk betalingen med «Halloweenshow – og hestens navn og NPA nummer.
8. Det vil være kiosk på stedet med salg av enkle kioskvarer og et varmt måltid.
9. Det kan være muligheter for å leie boks, men det prioriteres de som kommer langveis fra.
Ta kontakt for mer info.
10. Komiteen oppfordrer alle til å lese siste nytt om Covid19 og oppdaterte retningslinjer fra
FHI. Dette finner du her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/?chapter=88508
11. Katalog og tidsskjema sendes til utstillere før showet. Det er ønskelig at hver utstiller
printer ut sin egen katalog.

For spørsmål utenom dette, ta kontakt med en av oss
Utstillingskomitee: Ulf A. Hovde: 90896552/ Ulf_andre@live.no , Eldrid
Slotnæs: 970 88 035, Anne Øien:977 00 638 / Annoeien@online.no

