NPA Nyttårsshow Trøndelag
Proposisjoner for NPA nyttårsshow, lørdag 22. januar 2022 kl. 10.00 på Torp ridesenter, Malvik.
Showet vil være åpent for ponnier som har pass utstedt eller stemplet av NPA. Pass skal uoppfordret
fremvises ved innsjekk.
Bruksregistrerte ponnier kan få omtale i egen eksteriørklasse og delta i bruksklasser.
Utstillingskomiteen forbeholder seg retten til å dele inn, slå sammen og avlyse klasser etter de
innkomne påmeldinger.
Eksteriørklasser: De to første med gull fra hver klasse går videre til Bis ringen hvor det blir kåret Best i
rasen, Best in Show, Res: Best in Show, Unghest Champion, Res. Unghest Champion. Alle ponniene
blir bedømt med kommentarer, poeng og får medaljer.
Bruksklasser: er åpent for alle NPA registrerte ponnier med rødt eller hvitt pass. Det avholdes
følgende bruksklasser: Rideklasse med leier, rideklasse med skritt og trav, rideklasse med galopp
(first ridden og open ridden), pleasure driving og tømmekjøring med hinder. Det vil kåres dagens
bruksponni og reserve blant klassevinnerne, her kan kun ponniene med rødt pass møte. For
reglement og info (aldersbestemmelser på ponni/rytter osv) om bruksklasser på show, se:
https://www.ponniavl.no/File/Regelverk/Regler%20for%20bruksklasser%20p%C3%A5%20NPAshow.pdf Ved øvrige spørsmål angående bruksklasser kontakt Sandra Davidsen: 93460366/
sandra_davidsen@msn.com
Det vil også arrangeres mønstringsklasser for barn og unge (3-17 år). Dette står omtalt i
bruksklassereglementet linket til ovenfor.
Dommer: Stein Langørgen
Påmelding online på NPAs hjemmeside (www.ponniavl.no), se knappen øverst på høyre
side.”Utstilling og show”. Frist for påmelding: 8 jan. januar kl.21.00.
Påmeldingsavgift eksteriørklasse: kr 300,-. (Kr. 450 kr for ikke medlemmer av NPA)
Påmeldingsavgift mønstringsklasser for barn og unge: 150 kr. (både medlem og ikke medlem).
Påmeldingsavgift bruksklasser: kr. 200,-. (Kr. 300,- for ikke medlemmer av NPA). Medlemslisten BLIR
sjekket. Betaling settes inn på NPA bankkonto nr. 9365.11.84302, samme frist som påmelding!
Påmeldingen er økonomisk bindende!
Ved eventuelle spørsmål: Iselin Træthaug tlf: 928 23 521.
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.
Showet blir holdt i ridehus.
Det er et dessverre få oppstallingsmuligheter på showplass. Ta kontakt med Iselin Træthaug dersom
du har behov for oppstalling. Det finnes noen dagbokser tilgjengelig.
Det er IKKE kiosk på stevneplassen.
Info/katalog vil bli tilsendt på mail ca. 1 uke før showet. Husk mailadresse ved påmelding.
Adresse for dagen: Torp ridesenter, Malvikvegen 586, 7563 Malvik.

Utstillingskomiteen: Iselin Træthaug, Sandra Davidsen og Madeleine Holm

