
 

 

VELKOMMEN TIL NPA SHETLANDSPONNISHOW M/RIDEKLASSER & 

FØLLSKUE FOR ALLE PONNIRASER I LEIRVIK, HYLLESTAD KOMMUNE, 

VESTLAND FYLKE, 14.08.2021 Kl. 10.00 

 

1. Føllskue er åpent for alle raser ponniføll registrert i NPA sitt avlsregister, født i 2021. 

Shetlandsponnishow med rideklasser er åpent for alle shetlandsponnier i NPA sitt 

avlsregister, født i 2021 og tidligere (født i 2017 og tidligere for rideklassene). 

 

2. Dommere for dagen er: Susan Hellum og Kari Anne Indrebø. 

 

3. Det vil bli dømt uten poeng i eksteriørklassene, kun en kort beskrivelse av hver ponni. 

Alle ponniene vil rangeres i klassene sine og få tildelt medaljevalør Gull, Sølv eller 

Bronse. Eksteriørklassene for føll deles opp i egne klasser for shetland og mini 

shetland, og øvrige raser etter innkomne påmeldinger. Eksteriørklassene på 

shetlandsshowet deles opp i Mini og Standard klasser, junior og senior; deles opp 

etter alder og kjønn, og hopper med og uten føll. Det vil også være mulighet for 

avkomstklasse. Det vil kåres Beste føll og reserve beste føll. Best i rasen Mini og 

Standard, junior og senior. Unghestchampion og reserve unghestchampion, Best in 

show og reserve best in show. Dette er NPA-titler som kommer i stamboka. Det vil i 

tillegg gies ut en del titler utenom NPA, bl.a.: Standard champion, mini champion, 

veteran, beste svarte etc. Det gies ut flotte pokaler og/eller spesialrosetter fra 

diverse sponsorer til disse titlene. 

 

4. Rideklassene som arrangeres er: Rideklasse skritt og trav, med leier (Lead Rein), og 

Rideklasse Skritt og Trav (uten leier). I rideklassene kan kun Shetlandsponnier delta. 

Det er 1/3 del plasserte i rideklassene, og alle får deltakerrosett fra NPA. Det er 

sponset flott pokal til beste rideponni. Aldersgrense for rytterne i rideklassene er 3-9 

år i klassen med leier, og 3-12 år i klassen uten leier. Ponniene må være minst 4 år 

gamle. Se utfyllende reglement for bruksklasser her. Det vil også være 

mønstringsklasser for barn og unge (3-17 år), og kostymeklasse for barn og voksne. 

 

5. Rekkefølge på klassene vil bli: Rideklasser først på dagen kl. 10.00, så 

mønstringsklasser for barn, etterfulgt av føllskue og til slutt shetlandshow der de 

yngste ungponniene er først ut etterfulgt av de eldre, så senior og veteraner. 

 

6. Påmelding online på NPAs hjemmeside: 

(https://www.ponniavl.no/artikkel.aspx?id=55), se: ”Utstilling og show”. Frist for 

påmelding: 05.08.2021. Husk at alle føll må ha fått NPA-nummer før de kan meldes 

på show. 

 

7. Påmeldingsavgift eksteriørklasser: kr. 250,- pr. ponni (kr. 350,- for ikke-medlemmer). 

Fra og med ponni nummer 3 fra samme eier kr. 100,- pr. ponni. Påmeldingsavgift 

https://www.ponniavl.no/File/Regelverk/Regler%20for%20bruksklasser%20p%C3%A5%20NPA-show.pdf
https://www.ponniavl.no/artikkel.aspx?id=55


 

 

rideklasser: kr. 150,- pr. ekvipasje/klasse (kr. 200,- for ikke-medlemmer). 

Kostymeklasse og Mønstringsklasse for barn og unge: kr. 100,- pr. klasse for både 

medlem og ikke-medlem. 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. Oppgi i kommentarfeltet på påmeldingen hvis ponnien er mini-

shetland eller skal delta i avkomstklasse. Ved problemer eller spørsmål angående 

påmelding, kontakt showkoordinator/web-ansvarlig Sandra Davidsen på sms: 

93460366 eller mail: sandra_davidsen@msn.com  

 

8. Deltakende ponnier må være grunn- og vedlikeholds-vaksinert 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. 

 

9. Det er oppstallingsmuligheter for dem som trenger overnattingsplass for ponniene 

sine på gården til Bjørn Roar Larsen & Tore Skarpnord. Det er også mulighet for å 

sette opp kve med strømgjerde på selve showplassen. Kontakt Bjørn Roar Larsen tlf: 

47822204 for mer info om oppstalling og bestilling av bokser. Evt. utgifter for 

oppstalling/overnatting gjøres opp med Bjørn Roar Larsen direkte. 

 

10. Det vil være kiosk med diverse varm og kald mat og drikke på showplassen. 

 

11. Showet vil foregå utendørs på gress. 

 

12. Det vil arrangeres middag på Hotel Sognefjord på kvelden etter showet. Dette er 10 

minutter med bil fra showplassen. Info om klokkeslett og påmelding her kommer! 

(Middagen er ikke i NPA-regi). 

 

13. Dagen etter showet (søndag 15.08) vil det være omvisning på Bergli stutteri (Bjørn 

Roar Larsen & Tore Skarpnord).  

 

14. Info/katalog kommer på mail noen dager før utstillingen. Se også denne infoen 

angående korona hos Folkehelseinstituttet.  

 

15. Adresse for showet er: Birkeland Camping, 6953 Leirvik i Sogn. 

 

16. Overnattingsmuligheter for tilreisende: Birkeland Camping, Birkeland, 6953 Leirvik i 

Sogn. Her kan man leie hytte eller ha med telt. Kontakt ansvarlig for campingen 

Mona Birkeland tlf: 97968131 for booking, eller se ”Birkeland Camping” sin 

facebookside. Hotell: Hotel Sognefjord, Leirvik, 6953 Leirvik i Sogn. Web-side: 

http://www.hotelsognefjord.no/ Facebook: ”Hotel Sognefjord”. Hotellet er 10 

minutter fra showplassen. Det er også mulighet for noen overnattingsplasser på 

mailto:sandra_davidsen@msn.com
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?fbclid=IwAR2T-h0Y10kkMizZIwzeCCLq5ulypOH0AxXnyxj_6LfeBdYwKnJ6B6sJvi8
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?fbclid=IwAR2T-h0Y10kkMizZIwzeCCLq5ulypOH0AxXnyxj_6LfeBdYwKnJ6B6sJvi8
http://www.hotelsognefjord.no/


 

 

gården til Bjørn Roar Larsen og Tore Skarpnord (Bergli stutteri). Kontakt Bjørn Roar 

Larsen tlf: 47822204 om muligheter for dette. 

 

17.  Praktiske spørsmål rundt showet, showklasser, showplassen etc. rettes til ansvarlig 

for showet: Bjørn Roar Larsen tlf: 47822204, mail: bjossi22464@gmail.com Følg også 

med på showet sitt arrangement på facebook; «Hyllestad Shetlandponnishow 2021», 

her kommer det diverse info framover mot showet.   

 

18. Showkomiteen består av: Bjørn Roar Larsen, Tore Skarpnord, Agnete Solheim og 

Mona Birkeland. 

mailto:bjossi22464@gmail.com

