NPA show i Sandefjord 2020
1. Norsk Ponniavlsforening avholder show på Stall Temper i Sandefjord lørdag 11. juli kl. 09.00

VIKTIG INFO VEDR COVID 19! Ved påmelding, så skriver man navnet på alle personer som skal
være med i følget i kommentarfeltet når man melder på. Tilskuere sender SMS «Tilskuer NAVN» til
91600813. Ved ankomst skal man oppsøke sekretariatet umiddelbart og melde fra om at man har
kommet, slik at sekretæren kan krysse av hvem som er til stede. Det holder at en i følget melder
fra, slik at vi unngår mest mulig opphopning av folk. HUSK EN METERS REGELEN!
Mer info om smittebekjemping på arrangementer her, vi ber alle deltagere og publikum lese dette:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-ogyrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-inorge/?fbclid=IwAR2T-h0Y10kkMizZIwzeCCLq5ulypOH0AxXnyxj_6LfeBdYwKnJ6B6sJvi8

2. Showklassene er åpne for alle ponnier som er registrert i avlsregisteret. Bruksklassene er åpne
også for andre raser og krysninger. Alle hester/ponnier må ha pass. Rideklassene består av lead rein,
rideklasse med skritt og trav, rideklasse med galopp first ridden og open ridden, tømmekjøring med
hinder og working hunter 40 og 60 cm. NB: ved stor påmelding i bruksklassene, er det først til mølla
prinsippet som gjelder.
Det vil bli mønstringsklasser for barn. Alle barn må bruke hjelm.
3. Påmelding skjer online på NPAs hjemmeside. Ponnier og hester som skal delta i bruksklasse og ikke
er registrert i NPA, samt barn i mønstringsklasse med ponni ikke registrert i NPA sender påmelding
via e-post til theresa_hammer@hotmail.com . Påmeldingen skal inneholde hestens navn, alder, rase,
foreldre (om den har avlspass ), rytter/kusk/mønstrer og alder på denne. Husk å skriv navnet på alle
personene som blir med i følget.
4. Kun ponnier som er registrert i avlsregisteret kan motta NPA titler.
5. Pass med gyldig vaksinasjon skal uoppfordret fremvises ved innsjekk.
Utstillingskomiteen kan slå sammen og dele klasser etter innkommende påmeldinger.
6. Showet blir avholdt utendørs på gress. I working hunter blir det en liten trasé med naturterreng og
bakker. Ved mye nedbør er det mulig at bruksklassene blir holdt på grusbane.
Det blir ikke kiosk, men selvbetjening av kaldt mineralvann. Kun VIPPS. Husk å betal. Det er
matvarebutikk 1 km unna dersom noen glemmer å ta med mat.
7. 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, reserve føllchampion, unghestchampion, reserve
unghestchampion, best in show og reserve best in show. Det blir kåret beste bruksponni og reserve
beste bruksponni.
8. Showet m/ føllskue og bruksklassene arrangeres og premieres ihht. NPA sine reglement, disse
finner du på www.ponniavl.no.

9. Dommer er Stein Langørgen.
10. Påmeldingsfristen er 1. juli.
11. Priser showklasser: kr 250, fra og med tredje ponni fra samme eier kr 150 pr ponni, kr 350 for
ikke medlemmer av NPA.
Priser bruksklasser: kr 150, fra og med start nr. 3 for samme ekvipasje kr. 100,- per klasse, kr 250 for
ikke medlemmer av NPA.
Pris mønstringsklasse for barn: kr 100.
Husk og merke betalingen med ponniens navn og utstillingens sted.
12. Betaling settes inn på NPA sin konto 9365 11 84302 eller VIPPS #113168, samme frist som
påmelding. Påmelding er økonomisk bindene.
13. Det er ikke oppstalling på stedet. Ta kontakt om du trenger oppstalling, så kan vi skaffe deg
kontaktinfo til andre staller i nærheten. De som ønsker kan få låne paddocker eller løsdrifter
(begrenset antall). Noter i påmeldingen om du ønsker paddock.
14. Spørsmål vedr. showet kan rettes til Theresa Hammer tlf. 91600813 eller mail
theresa_hammer@hotmail.com
Og til showkoordinator Sandra Davidsen tlf. 93460366
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.

15. Info/katalog vil bli tilsendt på mail like før showet. Husk mailadresse ved påmelding.
Det blir ikke mulig å kjøpe katalog på stedet, så print ut hjemme om du ønsker å ha en.
16. Utstillingskomiteen Theresa Hammer tlf. 91600813 og Sandra Davidsen tlf. 93460366.
17. Adresse til showet er : Åsrumveien 33, 3242 Sandefjord
Vi ønsker alle velkommen til en hyggelig ponnidag i Sandefjord!

