
Styremøte 15 august 2022. 

 
Et kjapt møte for å få klarhet raskt i sakene under. 

Møte var gjennom Teams kl 20.00-21.00 

 

Til stede: Iselin, Tore, Gro B.I og Wenche 

Fraværende: Gro, Karoline, Laila og Anne  

 

 

17/2022 

Dommer til showfinalen 

-Dommeren blir Kerry Evans fra Pinfold Stud. Hun har dømt i Norge tidligere (for flere år siden), hun 

er godkjent dommer for alle raser også bruksklasser fra England. 

-Wenche ordner det praktiske vedr. henne. Samt ordner overnatting å sørge for at hun får et flott 

opphold denne helgen 

-Wenche skal ikke vise ponnier eller ha med noen ponnier på finalen, derfor vil hun ha god kontakt 

med dommeren gjennom helga (vil bare pressisere dette). 

 

18/2022 

30 september er det ISPC møte, da vår representant ikke har mulighet til å møte på dette så vil Bjørn 

Roar Larsen representere NPA. Han vil derfor få dekt overnatting og flybillett.  

 

19/2022 

Vi har fått inn en sak på shetlandsponni hingsten Silbersees Luxus. Dette er en hingst som er mye 

brukt i andre land og han har mange avkom. Også i Norge.  

Vi har vært i kontakt med UK studbook for å spørre de om hvordan vi forholder oss til denne saken. 

Vi har fått beskjed om at dette er en hingst som ikke er godkjent pga at han har en ukjent avstamning 

i et ledd, hvor mest trolig hans sølvgen kommer fra. UK Studbook har igjen sjekket opp dette med 

Scootish Goverment og de er enige.  

Vi syns dette er en veldig kjedelig sak siden det er noen som eier disse avkommene igjen her i Norge. 

Styret har valgt å sende dette til avlsutvalget for å få en innstilling fra dem om hvordan veien videre 

blir og hvordan vi forholder oss til dette. 

Dette er også en sak som har blitt sendt inn til ISPC møte som skal avholdes 30 september. Dette er 

for å få klarhet i hvordan vi forholder oss til denne saken videre. Vi håper å finne en løsning for de 

ponni eierne det er snakk om, men som samtidig gjør at vi følger regelverket. 

Hvordan denne endringen blir, blir ikke bestemt før etter ISPC møte, hvor vi da må – sammen med 

avlsutvalget, sette oss ned å finne utav hvordan resultatet av dette blir.  

 

Skrevet av Anne 


