PROPOSISJONER NPA-SHOW M/BRUKSKLASSER
Norsk Ponniavlsforening avholder NPA show med rideklasser lørdag 25. juli på
Ponnyhaugen Ridesenter i Farsund. Showet starter kl. 09.00.
1. Showet er åpent for ponnier som har pass utstedt eller stemplet av NPA.
Kun ponnier registret i avlsregisteret kan gies poeng og delta i rangering i
ekstriørklasser. Bruksregistrerte ponnier kan få omtale i eksteriørklassene
samt delta i bruksklasser. Bruksklassene vil være åpne for alle raser, også de
som ikke er registrert i NPA.
2. Dommer med utstilling og bruksklasser er: Live Enerhaugen
3. Det arrangeres eksteriørbedømmings-klasser for ponniraser født 2020 eller
eldre. Alle klasser er åpne for både hingster, hopper og vallaker.
Utstillingskomiteen forbeholder seg retten til å dele inn klasser etter rase og
størrelse etter de innkomne påmeldingene.
4. Det arrangeres følgende bruksklasser.:
Rideklasse m/leier, Rideklasse Skritt og Trav, Rideklasse med Galopp First
Ridden (nybegynnerklasse) og Open Ridden (blir delt i ung og voksen ved
mange påmeldte), Mønstringsklasse for barn og unge, og kostymeritt.
Bruksklassene vil være åpne for alle raser, selv de som ikke er registrert i
NPA.
5. Bruksklassene arrangeres i.h.t. NPA sitt regelverk, se NPAs hjemmesider eller
link til reglement her. Vi gjør oppmerksom på at hingster ikke kan delta i
skritt og trav klassen og at det i enkelte i av rideklassene er
aldersbegrensninger på rytteren.
6. Ved showets slutt vil det bli utpekt: Best i rasen junior og senior,
Føllchampion, reserve føllchampion , Unghest-champion , reserve unghestchampion , Best in show og reserve best in show. Alle ponnier som har

oppnådd gull går videre til BIS ringen. Det blir også utpekt Beste bruksponni
og reserve bruksponni blandt de avlsregistrerte NPA ponniene.
7. Påmelding online på NPAs hjemmeside
(http://www.ponniavl.no/artikkel.aspx?id=55), se: ”Utstilling og show”. Frist
for påmelding: Mandag 13.juli 2020. Hester/ponnier utenom NPA-registeret
som ønsker å delta i bruksklasser melder på mail til:
npashowfarsund@gmail.com
8. Påmeldingavgift 250,- pr .ponni pr showklasse( 350 ,-for ikke medlemmer)
og kr 150,- pr bruksklasse( 250 for ikke medlemmer ). Fra og med tredje
ponni med samme eier kr 150 pr ponni. Påmeldingen er økonomisk
bindene, manglende oppmøte/betaling vil bli etterfakturert. Avgiften settes
inn på NPAs-konto: 9365.11.84302 eller vipps: #113168 - NORSK
PONNIAVLSFORENING samtidig med påmeldingen.
9. Deltakende ponnier må være grunn og vedlikeholdsvaksinert etter gjeldene
regler fra Norsk Hestesenter eller være vaksinert minst 1 gang i løpet av de
siste tre måneder. Ingen vaksinasjon må være tatt de siste 7 dagene. Føll
regnes som vaksinert gjennom moren.
10. Ett begrenset antall stallplasser vil være tilgjengelig fra fredag - søndag . Pris
kr 300 pr døgn, og kr 100 for dagboks. Kontakt Vigdis tlf.: 48227312
11. Lista Ride og kjøreklubb holder kiosk.
12. Showet vil foregå på ridebane på grus, eller inne i ridehus visst været skulle
bli dårlig.
13. Info/katalog kommer på mail noen dager før utstillingen. Det blir også sendt
ut plan og regler for å hinder spredning av korona. Se også denne infoen
angående korona hos Folkehelseinstituttet.

14. Utstillingskomiteen: Vigdis Klungland: 48227312, Stein Klungland: 97029087
og Siri Renate Rob: 99570274. Mail: npashowfarsund@gmail.com
A dr es s e:
Haugestrandveien 3, 4550 Farsund. Link for veibeskrivelse:
https://www.google.no/maps/place/Haugestrandveien+3,+4550+Farsund/@58.071
3551,6.7518763,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4637645891332403:0x302dabcaa
a3738a6!8m2!3d58.0713523!4d6.754065
Vi tenner gassgrillen og koser oss på lørdagskvelden visst noen velger og bli til
søndag.
Velkommen til en trivelig ponnidag på Ponnyhaugen 😊
Ta kontakt med utstillingskomiteen om det er spørsmål eller om vi kan være
behjelpelig med noe😊 Håper vi sees!
Overnatting:
•

Muligheter for camping på Ponnyhaugens område.

•

Farsund Fjordhotell, 5 min fra Ponnyhaugen ridesenter

•

Rederiet Hotell, 7 min fra Ponnyhaugen ridesesnter

•

Lomsensanden Camping, 5 min fra Ponnyhaugen ridesenter. Rimelig
overnatting

•

Farsund Resort, 20 min fra Ponnyhaugen Ridesenter

•

Spindsheimen, 15 min fra Ponnyhaugen ridesenter, egen facebookside. Rimelig
overnatting

•

Farsund har egen bobilcamp i sentrum, 10 min fra Ponnyahaugen ridesenter

•

Flere overnattingssteder, se link: https://www.visitsorlandet.com/farsundlista/overnatting/

Om noen ønsker å kombinere showet med en liten feriehelg, har kommune mye å
tilby. Se link for flotte tur og aktivitetstilbud: https://www.visitsorlandet.com/farsundlista/aktiviteter-attraksjoner/

