
 

 

NPA show Karmøy 
 

Norsk Ponniavlsforening avholder show m/ ekstriørklasser og bruksklasser, Lørdag 
4. september kl. 09:00 på Stall Frisk Rideklubb, Myrdalvegen 100, 4270 
Åkrehamn. 
 

Showet er åpent for alle ponnier i alle aldre som er registrert i NPAs avlsregister. 
Bruksregistrete (hvitt pass) ponnier kan delta i bruksklassene. Pass skal uoppfordret 
fremvises med innsjekk.  
Hester og ponnier fra andre raser kan delta både i eksteriør og bruksklasser og få 
omtale og plassering i egne klasser. Alle stilles etter NPA sitt reglement.  
 

Dommer: Susann Hellum 

Showet avholdes i ridehall på filtunderlag. 
 

Klasser som avholdes: 
• Eksteriør klasser 
• Rideklasse med leier 
• Rideklasse med skritt og trav 
• Rideklasse med galopp 
• Kjøreklasse 

 
De to beste med gull i hver klasse vil gå videre til BIS ringen, hvor det vil bli kåret 
best i rasen junior og senior, beste føll og reserve, unghestchampion, reserve 
unghestchampion, best in show og reserve best in show. Det vil også kåres dagens 
bruksponni og reserve bruksponni fra bruksklassene. Kun NPA registrerte ponnier 
med rødt pass kan være med å konkurrere om disse titlene. 
 

Påmelding for NPA registrerte ponnier skjer online på NPAs hjemmesider. 
Påmelding for andre raser skjer på mail til helenesalhus@gmail.com 

Ekstreriør: 250 kr for medlemmer av NPA (350 ikke medlem). 
Bruksklasser: 150 kr for medlemmer av NPA (250 ikke medlem). 
Påmeldingen er økonomisk bindende, og betaling må skje samtidig med påmelding. 
Betaling settes inn på NPA sin konto: 9365.11.84302, og har samme frist som 
påmeldingen. 
Frist for påmelding er: 14. august. 
 

Utstillingskomiteen kan fjerne, slå sammen og dele klasser etter innkomne 
påmeldinger.  
 

Deltagende ponnier skal være grunn- og vedlikeholds vaksinert etter gjeldende regler 
fra Norsk Hestesenter, eller være vaksinert minst en gang i løpet av de siste tre 
måneder. Ingen vaksinasjon må være tatt siste sju dager. 
 

Det er begrenset antall stallplasser. Ta kontakt med Heidi Øvrebø, tlf: 417 66 735 
for bestilling. Betaling skjer ved innsjekk.  
Dagboks: 200 kr 
Døgnboks, inkl. first bedding: 400 kr 
 

Det er kiosk på stevneplassen, med både mulighet for kontant og vipps betaling. 

mailto:helenesalhus@gmail.com


 

 

 

Info/katalog vil bli utsendt på e-post ca. 1 uke før showet. Husk mailadresse ved 
påmelding.  
Skulle det være spørmål om showet, ta gjerne kontakt med Helene Salhus, enten 
via. Mail, sms eller telefon. 
 

Utstillingskomiteen:  
Helene Salhus, leder - 936 50 271 

Signe Elise Fjell - 958 06 022 

Anne Margrethe Tveit - 922 87 861 
 


