NPA hoppe-, vallak- og unghest-utstilling m/føllskue Rennebu 28. august 2021
Norsk ponniavlsforening avholder offisiell hoppe-, vallak- og unghest-utstilling m/føllskue
for alle ponniraser registrert i avlsregisteret til NPA på Langklopp Fjellgård i Rennebu lørdag
28. august 2021 kl. 10.00.
Dommere er: Stein Langørgen og Live Enerhaugen.
Føllskue for føll, unghester 1 -3 år, og voksne 4 år og eldre. Vallaker kan delta i alle aldre.
Klasseinndeling skjer etter Norsk Hestesenter sitt reglement for offisielle utstillinger.
Se www.nhest.no under utstilling- klasser og premiering. Utstillingsreglement for ponni
finnes på NPA sine nettsider eller kan leses her:
https://www.ponniavl.no/File/Regelverk/Utstillingsreglement%20for%20ponni%202017,%20
oppdatert.pdf
Bruksprøver er frivillig for de fleste raser bortsett fra Sportsponni og Welsh Part-Bred.
Bruksprøver foregår etter Norsk hestesenter sitt reglement, og kan leses her:
https://www.ponniavl.no/File/Regelverk/Brukspr%C3%B8vereglement%20NHS%202019.pd
f
Påmelding via NPA sin hjemmeside www.ponniavl.no under utstilling og show.
Påmeldingsfrist 1. august.
Påmeldingsavgift: 4 år og eldre: 500,- kr for medlemmer av NPA og 600,- kr for ikke
medlemmer.
Føll og unghest til og med 3 år: 400,- kr for medlemmer og 500,- kr for ikke medlemmer av
NPA. Påmeldingen er økonomisk bindende, og påmeldingen vil ikke være godkjent hvis ikke
den er betalt.
Merk betalingen med hestens navn /NPA nr og sted. Påmeldingsavgiften settes inn på NPAs
konto 9365.11.84302. Betaling skal skje ved påmelding og senest innen påmeldingsfristens
utløp.
Utstillingen holdes utendørs på ridebane og det vil være kiosk på stedet.
Oppstalling er tilgjengelig på stedet, og den bestilles til Iselin Træthaug tlf 92 82 35 21..
Oppstalling betales ved innsjekk.
Det er overnattingsmuligheter på showplass. Det må påberegnes deling av rom da det er
mange senger men få rom. Ta kontakt med Iselin for bestilling av overnatting.
Det vil bli sosial sammenkomst fredag kveld, gjerne gi beskjed om du vil delta på det også.
Katalog og tidsskjema vil bli sendt ut noen dager før utstillingen.
For spørsmål ta kontakt med Iselin Træthaug tlf: 92 82 35 21
Vel møtt!
Arrangementskomiteen
Iselin Træthaug, Sandra Davidsen og Runa Ramstad

