
Invitasjon til NPA Show m/Føllskue Langklopp Fjellgård, Rennebu, lørdag 24. september 2022.  

Norsk Ponniavlsforening avholder NPA show med eksteriørklasser lørdag 24. september. Dommer for 

dagen er: Susan Hellum.  

Showet er åpent for alle ponnier født 2022 og eldre som har rødt pass utstedt eller stemplet av NPA 

og er registrert i A-registeret. Minner om at dere må sende inn springseddel på føllene senest 3 uker 

før for at de skal få NPA nr. i tide. 

Utstillingskomiteen forbeholder seg retten til å dele inn klasser etter rase og størrelse etter de 

innkomne påmeldingene. Showet m/føllskue arrangeres og premieres ihht. NPA sine reglement, 

disse finner du på www.ponniavl.no. Det vil bli kåret Best i Rasen Junior og Senior alle raser og 

seksjoner - Shetland også mini og standard størrelse. Beste føll, Reserve føll, Unghest champion, 

Reserve Unghest champion, Best in Show og Reserve Best in Show.  

Alle klassene bortsett fra føll vil dømmes uten poeng, kun med beskrivelse og medaljevalør. Føllene 

dømmes med poeng og vises løse. De to beste med gull i hver klasse går videre til championatet. Fra 

dette showet vil alle avlsregistrerte NPA ponnier som blir Best in Show, Reserve Best in Show, 

Unghest Champion og Reserve Unghest Champion, alle best i rasen junior og senior, samt alle føll 

med gull være kvalifiserte til årets NPA`s showfinale 2022.  

 Deltagende ponnier må være grunn- og vedlikeholds vaksinert etter gjeldende regler fra Norsk 

Hestesenter eller være vaksinert minst 1 gang i løpet av de siste 3 måneder. Ingen vaksinasjon må 

være tatt de siste 7 dager.  

FRIST FOR PÅMELDING: 19. september 2022. Påmeldingen skjer elektronisk på www.ponniavl.no - 

Utstilling/show. Påmeldingsavgift kr. 300,- pr. ponni pr eksteriørklasse for medlemmer av NPA (kr 

450,- for ikke-medlemmer) 

Det er mulighet for oppstalling på stedet: 300 kr for døgnboks og 200 kr for dagboks inkl. flis. Boks 

fredag-søndag 600kr. Oppstalling bestilles til Iselin Træthaug, 92823521. Det er begrenset 

oppstalling, så de med behov for døgnboks vil bli prioritert. 

Det er noe overnatting på plassen, men pga begrenset antall senger så kan man måtte dele rom med 

noen andre. Kontakt Iselin for overnatting. Det vil være mulighet for sosialt samvær fredag kveld med 

mat, påmelding til dette gjøres også til Iselin.  

Håper vi sees!  

Hilsen arrangementkomiteen 

Iselin Træthaug, Siw Øie og Runa Ramstad. 


