Proposisjoner for NPA-show med bruksbedømmelse i Midt-Norge
29.-30. august 2009.
Showet blir arrangert i samarbeid med Orkdal Tråvpark, som arrangerer
offisiell hoppeutstilling på søndagen.
Så her er det mulighet til å få med seg begge deler.
1. Norsk Ponniavlsforening avholder NPA-show og føllskue lørdag 29.august og
bruksbedømmelse søndag 30.august på Orkdal Tråvpark.
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 Marit Andal som eksteriørdommer. og Berit Lindseth dømmer
Bruksklassene. ( kan bli endret)
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. Dette gjelder også bruksklassene.
5. Det arrangeres følgende bruksklasser:

kl 1: rideklasse med leier
kl 2: rideklasse skritt og trav
kl 3: rideklasse med galopp for shetland
kl 4: rideklasse med galopp
kl 5: sprang 40 cm
kl 6: sprang 60 cm
kl 7: sprang 80cm
kl 8: kjøreklasse
kl 9: tommekjøring
kl 10: agility
En ponni kan ikke starte mer enn fire klasser + eksteriør.
Hopper med føll ved fot kan IKKE delta i bruksklassene.

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.
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. FRIST FOR PÅMELDING: 5.AUGUST.
9. Påmeldingsavgift kr. 200,- pr. ponni pr. showklasse, ( for ponnier med samme eier, betales kr
kr 150,- f.o.m. 3 ponni), og kr.100,- pr. ponni pr. bruksklasse. Føllklasse kr 150.
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. Det vil være endel stallplasser tilgjengelig. Kr. 100,- pr døgn.
Betales ved ankomst og tildeling av plass.
For oppstalling ta kontakt med Marika Mo, mobil 458 058 42 eller mail m-cmo@online.no
12. Showet vil foregå på utendørsbane .
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:
Marika Mo, mobil 458 058 42 - 958 28 964 eller mail m-cmo@online.no , eller
Heidi Dahl Beck, mobil 938 515 41 - 986 783 29 eller mail heidbec@online.no
Vi planlegger sosialt samvær med mat og drikke på lørdag kveld.
Ønsker påmelding pga innkjøp til Marika eller Heidi.
Vi er behjelpelig til å skaffe overnatting på vertshus eller camping i nærheten.
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