PROPOSISJONER FOR NPA NYTTÅRSSHOW 2009
SØNDAG 18. JANUAR I RIDEHUSET PÅ VALSTAD GÅRD I SYLLING
1. Norsk Ponniavlsforening avholder NPA-show med bruksbedømmelse søndag 18. januar 2009 i
ridehuset på Valstad Gård i Sylling.
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: Susan Hellum og Live Enerhaugen som eksteriørdommere, og
Grete Damm Lyngstad som bruksdommer. Agilityklassen blir bedømt av Tone Steiro.
4. Det arrangeres eksteriørbedømmingklasser for ponniraser født 2008 eller eldre.
Alle klasser er åpne for både hopper, hingster og vallaker.
Utstillingskomiteen forbeholder seg retten til å dele inn klasser etter de innkomne påmeldingene,
dvs. at raser og aldre KAN bli slått sammen.
Eksteriørklassene bedømmes uten at katalogen er fremlagt dommerne.
5. Det arrangeres følgende bruksklasser: rideklasse med leier, rideklasse skritt/trav, rideklasse
m/galopp, feil og stil sprang 40 cm, 50 cm, 60 cm og 80 cm, tømmekjøring og kostymeritt i
ridehuset og dessuten ”drop in” agility utendørs.
6. BRUKSBEDØMMELSEN arrangeres ihht. NPAs reglement. (dette finnes på NPAs websider.)
For ponnier som deltar i bruksbedømmelsen inngår en obligatorisk showklasse.
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.
Kun en bruksklasse pr. ”gren” er tellende for ponnien i bruksbedømmelsen. Dvs. en av
rideklassene, en av sprangklassene og en omgang i tommekjøringsklassen og en omgang i
agilityklassen. Kostymeritt er ikke inkl. i bruksbedømmelsen.
Tommekjøringsprogrammet finnes bakerst i reglementet for bruksbedømmelsen.
7. Det vil bli utpekt Beste bruksponni ihht. bruksbedømmelsens regler, Unghestchampion,
Reserveunghestchampion, Best In Show og Reserve Best In Show.
Beste bruksponni og beste ekvipasje i kostymerittet deltar i BIS ringen.

Best in Show får en vandrepokal sponset av Norsk Ponniavlsforening.
8. Påmelding sendes: Marianne Wessel, Steinsrud, 3330 Skotselv. e-mail: mar.wessel@gmail.com.
FRIST FOR PÅMELDING: 28. DESEMBER 2008.
Skjema finnes på NPAs nettsider www.ponniavl.no eller fåes ved henvendelse til ovennevnte.
9. Påmeldingsavgift kr. 250,- pr. ponni pr. showklasse og kr.100,- pr. ponni pr. bruksklasse.
For deltagelse i bruksbedømmelsen gis ”pakkepris” kr. 450,- for eksteriør & inntil 4 bruksklasser.
Avgift for deltakelse i flere bruksklasser enn ”pakken” blir halv pris kr 50,-. Kostymerittet og ”drop
in agility” koster kr. 50,- pr. ekvipasje, og i denne klassen godtas etteranmeldelser.
Påmeldinger er økonomisk bindende.
Avgiften settes inn på NPAs konto 9365 11 84302 INNEN 5. JANUAR 2009.
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.
11. Stallplasser er ikke tilgjengelig.
12. Showet vil foregå i fullisolert ridehus på Valstad Gård i Sylling, Lier.
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: Marianne Wessel - 402 47 640,
16. Ole Kristian Jahr Indresæther - 971 79 749 eller Tone Steiro – 901 25 010
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