
     Proposisjoner for vårkåring på Sola!  

 

 

 

Når: 09 april, 2022               Hvor: Øksnevad vgs.,Jærvegen 990, 4351 Kleppe,  Rogaland. 

Starttidspunkt: Kl.11.00      Dommer: Live E. Haugen og Kari Anne Indrebø 

 

 

Påmeldingsfrist: 06. Mars.   

Du kan melde på din hingst her: https://www.ponniavl.no/show.aspx 

Påmeldingsavgift: Kr. 2.000, - (Kr. 4.000, - hvis eier ikke er medlem av NPA)  

 

 

1. Kåringen vil arrangeres etter NPA sitt regelverk, se avlsplan på:  www.ponniavl.no  

 

2. Kåringen er åpen for alle ponnihingster som er født 2019 eller tidligere og registrert i NPA sitt 

avlsregister.  

3. Bruksprøve er valgfritt for alle raser med unntak av Sportsponni og Welsh Part-Bred.  

(Se utstillingsreglement for ponnier 2017)  

Merk ved påmelding hvilken bruksprøve du evt. velger å vise. (Tømmekjøring 1 & 2, Rideprøve eller 

Kjøreprøve) Løshopping kommer i tillegg. Bruksprøvene avholdes etter eget reglement og finnes på 

https://nhest.custompublish.com/?cat=480623 – Bruksprøvereglement. 

 

4. Veterinærsjekk kan tas opptil 40 dager før kåringsdato. Sjekken skal utføres på en hesteklinikk eller av 

en hestepraktiserende veterinær. Papirer for veterinærsjekk bestilles av Stambokfører og søknadsskjema for 

dette finner du på www.ponniavl.no – under Pass og Registrering. Veterinærskjema skal leveres i 

Sekretariatet ved innsjekk på kåringen. Det er også mulig å ta sjekken på Øksnevad, av veterinær oppnevnt 

av NPA.  

Vi gjør oppmerksom på at hingsteeier selv må stå for de faktiske utgiftene for en veterinærsjekk på 

Øksnevad, og derfor oppfordrer vi alle til å ta denne på forhånd.  

 

Alle hingster kan måles hjemme av godkjent ponnimåler tidligst 14 dager før kåringsdato. 

 

HUSK: Ved påmelding skal det skrives inn i kommentarfeltet om hingsten skal ha veterinær på forhånd 

eller på Øksnevad. Det skal også opplyses om hingsten skal måles hjemme. 

SE ETTER: Det er viktig at alle hingster som meldes til kåring, på forhånd, har sin DNA-profil klar.  

(Dette står på ponniens personlige side i registeret på www.ponniavl.no )  

https://www.ponniavl.no/show.aspx
http://www.ponniavl.no/
https://nhest.custompublish.com/?cat=480623
http://www.ponniavl.no/
http://www.ponniavl.no/


 

5. 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 «Hingstekåring Rogaland» og hestens navn og NPA nummer.  

 

6. Deltagende ponnier 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.  

 

7. Det blir dagbokser tilgjengelig på Øksnevad. Husk å huke av i påmeldingen. 

Mulig at vi får overnattingsbokser på Forus, vil bli oppdatert her. 

 

 

 

Katalog og tidsskjema vil sendes på mail til utstillerne og katalog vil deles ut ved innsjekk. Vel møtt!  

 

Spørsmål utover dette kan rettes til:  

Hilde Solberg - 91792094  hilsolb@gmail.com 

 

mailto:hilsolb@gmail.com

