Proposisjoner for NPA-show med bruksbedømmelse i Alta 29.-30. aug. 2009
1. Norsk Ponniavlsforening avholder NPA-show og føllskue lørdag 29.august og bruksbedømmelse
søndag 30.august på stall Bakkeby i Alta.
2. Showet er åpent for ponnier som har pass utstedt eller stemplet av NPA.
Kun ponnier registrert i avlsregisteret kan gis poeng og delta i rangering i eksteriørklasser, samt
sammenlagt i bruksbedømmelsen..
Bruksregistrerte ponnier kan få omtale i eksteriørklasser, samt delta i bruksklasser.
3. Dommere ved utstillingen vil bli: Stein Langørgen som eksteriørdommer. Grete Hansen dømmer
rideklassene, May Elin Bakken dømmer kjøring og Lola Marie Folcke dømmer sprangklassene og
tommekjøring.
4. Det arrangeres eksteriørbedømmingsklasser for ponniraser født 2009 eller eldre.
Alle klasser er åpne for både hopper, hingster og vallaker. Det blir også egne klasser for føll.
Utstillingskomiteen forbeholder seg retten til å dele inn klasser etter de innkomne påmeldingene,
dvs. at raser og aldre KAN bli slått sammen.
5. Det arrangeres følgende bruksklasser: rideklasse med leier, rideklasse skritt/trav, rideklasse
m/galopp, sprang 40 cm, 60 cm og 80 cm, tommekjøring og kjøring.
6. BRUKSBEDØMMELSEN arrangeres ihht. NPAs reglement. (dette finnes på NPAs hjemmeside.)
For ponnier som deltar i bruksbedømmelsen inngår en obligatorisk showklasse. (Ponniene må vises i
showklassen på lørdag. Alle bruksklassene blir arrangert på søndag)
Vi gjør oppmerksom på at hingster ikke kan delta i skritt og travklassen og at det i enkelte av
rideklassene er aldersbegrensning på rytterne.
GJELDENDE BRUKSKLASSER FOR BRUKSBEDØMMELSEN MÅ ANGIS VED
PÅMELDINGEN.
To bruksklasser pr. ”gren” er tellende for ponnien i bruksbedømmelsen under forutsetning at det er to
forskjellige ryttere/kusker (se § 5 ”Deltakelse” i de reviderte reglene for bruksbedømmelse).
Tommekjøringsprogrammet finnes bakerst i reglementet for bruksbedømmelsen.
7. Det vil bli utpekt Beste bruksponni, reserve beste bruksponni, Beste føll, reserve beste føll,
Unghestchampion, Reserve unghestchampion, Best In Show og Reserve Best In Show.
8. Påmelding online på NPAs hjemmeside fra 15. juli. FRIST FOR PÅMELDING: 1.AUGUST.
9. Påmeldingsavgift kr. 200,- pr. ponni pr. showklasse og kr.100,- pr. ponni pr. bruksklasse.
For deltagelse i bruksbedømmelsen gis ”pakkepris” kr. 450,- for eksteriør & inntil 4 bruksklasser.
Påmeldinger er økonomisk bindende.
Avgiften settes inn på NPAs konto 9365 11 84302 SAMTIDIG MED PÅMELDINGEN.
10. Deltagende ponnier må være grunn- og vedlikeholdsvaksinert etter gjeldende regler fra Norsk
Hestesenter eller være vaksinert minst 1 gang i løpet av de siste 3 måneder. Ingen vaksinasjon må
være tatt siste 7 dager. For uvaksinerte føll må morens gyldige vaksinasjonskort framvises.
11. Begrenset antall stallplasser vil være tilgjengelig. For oppstalling ta kontakt med Unn Hege
Danielsen tlf. 97113117
12. Showet vil foregå på utendørsbane med sandbunn på Stall Bakkeby i Alta.
13. Det er kiosk på stevneplassen.
14. Info/katalog vil bli tilsendt ca.1 uke før utstillingen.
15. Opplysninger om showet fås ved henvendelse til: Lola Marie Folcke tlf. 91524889
lomf@online.no eller May Elin Bakken tlf. 91776116.
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