
Invitasjon til NPA Show m/Føllskue og Bruksklasser på vallermyrene 

ridesenter lørdag 25. og Søndag 26. september 2021 

Norsk Ponniavlsforening avholder NPA show med eksteriørklasser lørdag 25. september og  
bruksklasser søndag 26. september.  
 
Dommer eksteriør, føllskue og bruksklassene: Gunn Johansson- Burhult stutteri i Sverige (med 

forbehold at hun kan komme fra Sverige pga covid-19) og Ragnhild I. Aabøe (dømmer alene hvis 

svensk dommer ikke kommer).                                                        

Showet er åpent for alle ponnier født 2021 og eldre som har rødt pass utstedt eller stemplet av NPA 

og er registrert i A-registeret. B-registrerte ponnier kan få delta i bruksklasser. 

 Det arrangeres følgende bruksklasser: Rideklasse m/leier, rideklasse skritt og trav, Rideklasse med 

galopp First Ridden (nybegynnerklasse ponni/rytter) og Open Ridden (blir delt i ung og voksen ved 

mange påmeldte), Working Hunter 40 cm, 60 cm og 80 cm, Tømmekjøring med hinder og kjøreklasse 

(pleasure driving). 

Vi gjør oppmerksom på at hingster ikke kan delta i skritt og travklassen og at det i enkelte av 

rideklassene har aldersbegrensning på rytterne. 

Det vil bli arrangert Mønstringskonkurranse for barn og unge i alderen 0-17 år, både lørdag og 

søndag. Vinner blir kvalifisert til årets finale. Skriv i kommentarfeltet i påmeldingen om dere skal 

delta i mønstringsklasse lørdag, søndag eller begge dager. 

Utstillingskomiteen forbeholder seg retten til å dele inn klasser etter rase og størrelse etter de 

innkomne påmeldingene. Showet m/ føllskue og bruksklassene arrangeres og premieres ihht. NPA 

sine reglement, disse finner du på www.ponniavl.no.  

Det vil bli kåret Best i Rasen Junior og Senior alle raser og seksjoner - Shetland også mini og standard 

størrelse. Beste føll, Reserve føll, Unghest champion, Reserve Unghest champion, Best in Show og 

Reserve Best in Show.  

Det er bare føllskue som vil bli bedømt med poeng, de andre eksteriørklassene bare med 

kommentarer og medalje. 

Det blir kåret Beste Bruksponni og Reserve Beste Bruksponni av følgende klasser: Rideklasse m/leier, 

skritt og trav, First Ridden, Open ridden, Working Hunter 40 cm, 60 cm og 80 cm, Tømmekjøring med 

hinder og kjøreklasse. Klassevinnerne går videre til dette championatet (gjelder søndag).   

Fra dette showet vil alle avlsregistrerte NPA ponnier som blir Best in Show, Reserve Best in Show, 

Unghest Champion og Reserve Unghest Champion, alle best i rasen junior og senior, samt alle føll 

med gull, og alle plasserte fra bruksklassene og mønstringsklasser for barn og unge være kvalifiserte 

til årets NPA ponnifinale 2021.  

Deltagende ponnier må være grunn- og vedlikeholdsvaksinert etter gjeldende regler fra Norsk 

Hestesenter eller være vaksinert minst 1 gang i løpet av de siste 3 måneder. Ingen vaksinasjon må 

være tatt de siste 7 dager.   

 

 

 



FRIST FOR PÅMELDING: 15. september 2021. Påmeldingen skjer elektronisk på www.ponniavl.no - 

Utstilling/show. Påmeldingsavgift kr. 350,- pr. ponni pr eksteriørklasse for medlemmer av NPA ( kr 

450,- for ikke-medlemmer ), og kr 150,- pr. ponni pr. bruksklasse for medlemmer av NPA ( kr 250,- for 

ikke-medlemmer )  

Mønstringsklasse for barn og unge kr.100 pr. mønstrer (både medlem og ikke-medlem). 

Det er mulighet for oppstalling på stedet: 350 kr for døgnboks og 250 kr for dagboks. 700 kr. for 

fredag – søndag. Bestilles samtidig med påmeldingen. 

Det er noe overnatting der på «internatet»; 300 kr per person per natt, kontakt Hilde Solberg for 

overatting. 

Påmelding er økonomisk bindende, manglende oppmøte/betaling blir etter-fakturert. 

Påmeldingsvgiften settes inn på NPAs konto 9365.11.84302 samtidig med påmeldingen. Husk og 

merke betalingen med ponniens navn og utstillingens sted, samt hva betalingen gjelder.  

Info/katalog vil bli sendt på mail noen dager før utstillingen og katalog fås for de som gir beskjed at 

de trenger det i sekretariatet på utstillingsdagen.  

Adresse for dagen er: Vallermyrene Leir, 3946 Porsgrunn. 

Forbehold om endringer!  

Opplysninger om showet fås ved henvendelse til: 

Hilde Asting Solberg tlf: 917 92 094 eller Ole Kristian Jahr Indresæter tlf: 97179749 

  

Velkommen! 


