Invitasjon til 3-årstest på Bjørnli gård i Elverum
søndag 20 november.
Dommere for dagen: Stein Langørgen.

Sprangkonsulent: Stine Løkken.

Starttidspunkt: kl.13.00.
Påmeldingsfrist: 10.11.2022
Adresse for dagen er: Svingenvegen 186, 2406 Elverum.
(Merk dere at dette er ikke samme sted som det pleier å bli arrangert NPA show i Elverum)
Du kan melde på ponnien din her: https://www.ponniavl.no/show.aspx Påmeldingsavgift: Kr. 800,(Kr. 1.400,-hvis eier/innmelder ikke er medlem av NPA).
Deltagende ponnier og hester må være grunn- og vedlikeholds vaksinert etter gjeldende regler fra
Norsk Hestesenter, eller være vaksinert minst 1 gang de siste 3 mnd. Ingen vaksinasjon kan være tatt
de siste 7 dager. Ved innsjekk skal det fremvises gyldig pass og vaksinasjon. Vi informerer om at
påmeldingsavgiften er økonomisk bindende og at påmeldingen ikke vil være godkjent før den er
betalt. Betaling skal skje før påmeldingsfristen er ute. Etter påmeldingsfristen er løpt ut må det
fremlegges gyldig veterinærattest for å få hesten trukket. Betaling skjer til kontonummer:
9365.11.84302 Merk betalingen med: 3-års test og hestens navn og NPA nummer.
Det er ikke mulighet for oppstalling på stedet.
Husk vannbøtte
Ved spørsmål utover dette kan du kontakte:
Anne Øien: annoeien@online.no 97700638
Ole K. Jahr Indresæther: ole.indreseater@hotmail.com 97179749
Bakgrunn for å holde treårstest for ponni, er på et tidlig tidspunkt å kunne bedømme ponniens
anlegg og evner. Ponnien mønstres, løsmønstres og løshoppes for et dommerpanel. Deltagelse i
treårstesten er også en fin sosial trening for ponniene og en god måte å komme i gang med ponniens
utdannelse på et riktig tidspunkt. Les mer om 3- årstesten her:
https://www.ponniavl.no/artikkel.aspx?id=27
Det vil bli noen justeringer i reglementet for 3 års test. Vi jobber med formuleringen på dette, men vi
har valgt å legge ut invitasjonen før vi endrer det fordi det er kort tid til den skal avholdes. De
justeringene som blir gjort vil ikke påvirke gjennomføringen på selve dagen, men det vil bli noen
enkle justeringer ved premieringen for å få frem de ulike rasene litt bedre enn det er pr. nå.
Katalog og tidsskjema vil sendes på epost til utstillerne.
Utstillingskomiteen tar forbehold om nok påmeldte

