
Showfinale for ponnier kvalifisert 2022 på Vallermyrene! 
 

Norsk Ponniavlsforening inviterer alle kvalifiserte ponnier til showfinale på Vallermyrene, 

Lørdag 1. Oktober 2022.  

Merk dere at det kun er lørdag og ikke begge dagene, som først publisert. Dette er fordi 

det har vært få show i år så antall kvalifiserte ponnier er ikke så høy. 

 

Vi håper på en dag med mange påmeldte ponnier både innen bruk og eksteriør. 

Showfinalister: har du en ponni som har oppnådd best in show, reserve best in show, 

unghest champion, reserve unghest champion, best i rasen senior og junior, beste og reserve 

beste bruksponni, blitt plassert i en bruksklasse eller mønstringsklasse for barn , samt alle 

føll med gull og føll med 40 poeng eller mer fra offisiell utstilling. 

Ja da ønskes du varmt velkommen! 

 

Liste over kvalifiserte ponnier til finalene kommer ut på www.ponniavl.no før 

påmeldingsfristen. Er du i tvil om du har en eller flere ponnier som er kvalifisert så er det 

bare ta kontakt. 

Finalereglene kan leses her:  Regler for finaleshow oppdatert.pdf (ponniavl.no)  

 

 

Showfinalene i eksteriørklasser og bruksklasser samt mønstringsklasser for barn og unge går 

alle da på lørdag. Eksteriør klassen vil gå først og bruksklassene til slutt. 

 

Alle klasser er innendørs i ridehus. 

Adresse for dagen: Vallermyrene leir, 3946 Porsgrunn 

Årets finaledommer: Kerry Evans 

Påmeldingsfrist: 25 september. 

 

Vær oppmerksom på at i bruksfinalen kan du kun melde på og starte i den høyeste klassen 

du har kvalifisert deg til. For eksempel: Har du kvalifisert deg i både skritt og trav klasse samt 

skritt, trav og galopp klasse, kan du kun melde på i skritt, trav og galopp finalen. Det samme 

gjelder for working hunter klassene. På finalen vil vi kun arrangere working hunter 40 cm og 

60 cm. 

 

Oppstalling er tilgjengelig og bestilles online når du melder på ponnien.  

Priser: 

Dagboks kr. 350kr 

Døgnboks kr. 600kr 

Fre. – søn. kr. 750 

Betaling gjøres på samme måte som når du melder på. Merk betalingen med sted, boks og 

ponniens navn.  

 

Det vil være enkel kiosk under arrangementet. 
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Deltagende ponnier må være grunn- og vedlikeholds-vaksinerte etter gjeldende regler fra 

Norsk Hestesenter eller være vaksinert minst 1 gang i løpet de siste 3 måneder. Ingen 

vaksinasjon må være tatt de 7 siste dager. For uvaksinerte føll gjelder mors gyldige 

vaksinasjon. 

  

Priser finaleklasser: Det koster 200 kr pr. ponni/ekvipasje pr. klasse for medlemmer av 

NPA, og 400 kr pr. ponni/ekvipasje pr. klasse for ikke-medlemmer av NPA. 

Påmeldingen er ikke gyldig før dere har betalt, så vi ber dere gjøre dette samtidig som dere 

melder på ponnien.  

NPA konto nr. 9365.11.84302, merk betalingen med sted og ponniens navn. 

Påmelding skjer elektronisk via NPA sin webside www.ponniavl.no – Show/utstilling. 

  

Påmelding er økonomisk bindende, manglende betaling ansees som strøket og blir etter 

fakturert. Kun gyldig veterinærattest blir godkjent for å trekke ponnien og det gjelder kun for 

akutt sykdom/skade. Kvittering på betaling og pass m/gyldig vaksinasjon må medbringes til 

sekretariatet for innsjekk før du laster av ponnien. 

  

Både påmelding, boks reservasjon og overnatting er økonomisk bindene. 

 

Det er mulighet for overnatting på stedet, det kan være at dere får seng på et rom sammen 

med noen andre hvis det er mange som ønsker en seng. Pris for overnatting er 350kr pr 

seng. Hvis dere ønsker overnatting ta kontakt med Anne på telefon 97700638. 

 

Oversikt over tidspunkter vil bli sendt på mail noen dager før og katalog får dere ved 

innsjekk. 

Skulle det være noe utenom dette, ta gjerne kontakt med en av oss i komiteen.  

  

Anne Øien – annoeien@online.no - 97700638  

Ole Kristian Jahr Indresæter- ole.indreseater@hotmail.com  - 97179749 
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