Proposisjoner for føllskue og Shetland show
Hos Berges stall & stutteri i Lunde
Lørdag 25.sep 2010 kl 11.00
1. Norsk Ponniavlforening (NPA) avholder føllskue og NPA-show for kun shetlandsponnier,
lørdag 25.09.2010 kl 11 hos Berges stall & stutteri i Lunde, Telemark. Dommer er Stein
Langørgen.
2. Offisiell føllskue er for alle NPA registrerte føll født i 2010, alle føll som oppnår 9 eller
mer i helhet (gull) ved bedømming vil bli kvalifisert til føllskuefinalen som finner sted på
Vallemyrene rideanlegg i Porsgrunn 2-3 oktober 2010.
3. NPA-showet er kun for shetlandsponnier som er registrert i NPA. Bruksregistrerte ponnier
(hvitt pass) kan også delta, men vil kun få en omtale og ikke bli rangert i klassen.
Showet er åpent for både hopper, hingster og vallaker i alle aldre. Ponniene vil få en kritikk
og det vil bli delt ut poeng.
4. Det vil bli følgende klasser på showet :
Klasse 1: 1-3års hopper,
Klasse 2: 1-3års hingster
Klasse 3: hopper med føll ved fot
Klasse 4: hopper 4år og eldre.
Klasse 5: hingster 4år og eldre.
6. Det vil bli utpekt BIS, res BIS, Unghestchampion, Res. Unghestchampion, Beste føll samt
Res beste føll.
7. Utstillingskomiteen forbeholder seg retten til å dele inn, slå sammen og avlyse klasser etter
de innkomne påmeldingene.
8. Påmelding via NPA sin hjemmeside www.ponniavl.no , påmeldingsavgiften for føllskue er
200,- kr pr. føll og for NPA-show 250,- kr pr ponni.(350,-kr for ikke medlemmer)
Avgiften settes inn på NPAs konto 9365 11 84302. Påmeldingen er økonomisk bindende.
(Husk å merk betaling med ponniens navn og utstillingssted.)
9. Vaksinasjon må være utført etter gjeldene regler fra Norsk Hestesenter.

10. Det vil bli sendt ut info skriv ca en uke før showet, og katalog vil fås ved ankomst.
11. Det vil bli mulighet for og slå opp telt på utstillingsplassen for de som ønsker det, og det
er noen boksplasser til leie for 100,- kr dagen, evnt. noen luftegårder.
12. Det vil bli kiosksalg på stedet.
13. For de som ønsker er det mulig og bestille festmiddag til lørdagskvelden pris 250,- kr pr.
pers.
Bestilling av boks og middag sendes til mail : siv-berg@online.no. Dette skal betales direkte
til Siv Berge på konto: 2650 02 78586 (merk med navn og antall).
14. Påmeldingsfrist er 01.09.2010
Opplysninger om showet fås ved henvendelse til Siv Berge 90981562 el. 35947164 mail: sivberg@online.no eller til Inger Mehren 99619931 el. 35976777 mail: imehren@online.no
Godkjent 19/8

