
 

NPA show med bruksklasser på Buskerud landbruksskole 
 
1. Norsk Ponniavlsforening avholder NPA show på Buskerud landbruksskole søndag 20.03.22 kl. 
09.00 
 
2. Dommer for dagen er Ragnhild Aa. Inglingstad. 
 
3. Eksteriørklassene er åpne for alle ponnier som er registrert i avlsregisteret og for alle andre raser 
med avlspass. Bruksklassene er åpne for alle raser og krysninger (avlspass og hvite pass). Alle 
hester/ponnier må ha pass. Vi arrangerer følgende bruksklasser: Rideklasse lead rein, rideklasse med 
skritt og trav, rideklasse med galopp first ridden og open ridden, og Pleasure driving/kjøring. 
Rideklasse med galopp: skriv i påmeldingsboksen om dere skal delta i first ridden elle open ridden. 
NB: ved stor påmelding vil NPA registrerte ponnier bli prioritert i eksteriør. Alle stiller likt i 
bruksklassene. 
Det vil også bli mønstringsklasser for barn. Alle barn må bruke hjelm. 
 
4. Påmelding skjer online på NPAs hjemmeside. Ponnier og hester som skal delta i eksteriør og 
bruksklasser som ikke er registrert i NPA, samt barn i mønstringsklasse med ponni som ikke registrert 
i NPA, sender påmelding via mail til ole.indreseater@hotmail.com .  Påmeldingen skal inneholde 
hestens navn, alder, rase, foreldre (om den har avlspass), rytter/kusk/mønstrer og alder på denne. 
Husk å skriv navnet på alle personene som blir med i følget.  
Utstillingskomiteen kan slå sammen og dele klasser etter innkommende påmeldinger. 
 
5. Kun ponnier som er registrert i avlsregisteret kan motta NPA titler. 
 
6. Pass med gyldig vaksinasjon skal uoppfordret fremvises ved innsjekk. Deltagende ponnier må være 
grunn- og vedlikeholds vaksinert etter gjeldende regler fra  
Norsk Hestesenter, eller være vaksinert minst en gang siste tre måneder. Ingen  
vaksinasjon må være tatt siste syv dager. 
 
7. Showet blir avholdt utendørs på ridebane hvis fint vær og føre, og inne i ridehus ved dårlig 
vær/føre. 
 
8. Kun de med gull i hver klasse går videre til BIS ringen. 
Det vil bli kåret best i rasen junior og senior alle raser og seksjoner (for shetland også mini og 
standard størrelse). unghestchampion, reserve unghestchampion, best in show og reserve best in 
show. Det blir kåret beste bruksponni og reserve beste bruksponni. 
 
9. Showet og bruksklasser arrangeres og premieres ihht. NPA sine reglement, disse finner du på 
www.ponniavl.no. 
 
10. Påmeldingsfristen er 10.03.22 
 
11. Priser eksteriørklasser: 250 kr for medlemmer og 350 kr for ikke medlemmer av NPA. 
Priser bruksklasser: 150 kr, og 250 kr for ikke medlemmer av NPA. 
Pris mønstringsklasse for barn: 100 kr medlem og ikke-medlem. 
Husk og merke betalingen med ponniens navn og utstillingens sted.  
 
12. Betaling settes inn på NPA sin konto 9365.11.84302 eller VIPPS #113168, samme frist som 
påmelding. Påmelding er økonomisk bindene.  
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13. Det er noen få oppstallingsbokser tilgjengelig på stedet, kontakt Renate Hendriksen v/Buskerud 
landbruksskole tlf.: 93881610. 
 
14. Spørsmål vedr. showet kan rettes til Ole Kristian J. Indresæter tlf.: 97179749, 
ole.indreseater@hotmail.com , Elin Hilling tlf. 92484084, Ann Linda Haugen tlf. 91192982. 
 
15. Det vil ikke bli laget ordinær katalog, men tidskjema over meldte ponnier med Navn på ponnien, 
alder og kjønn i eksteriør, i bruksklassene blir det bare skrevet navn på ponni, rase og rytter/kusk. 
Dette siden påmeldingen er så nærme utstillingsdagen. 
 
16. Utstillingskomiteen består av: Ole Kristian Jahr Indresæter tlf. 97179749, Elin Hilling tlf. 
92484084, Ann Linda Haugen tlf. 91192982 og Lise Q. Halvorsen. 
 
17. Adresse til showet er: Buskerud landbruksskole, Buskerudveien 134, 3340 Åmot på Modum. 
 
Vi ønsker alle velkommen til en hyggelig ponnidag! 
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