FINALEHELGA
Proposisjoner for NPA-Show
Lørdag 31. oktober på Vallermyrene i Porsgrunn
1. Norsk Ponniavlsforening avholder NPA-Show og Føllskue på Vallermyrene Rideanlegg i
Porsgrunn i forbindelse med finalehelgen. Show lørdag og finaler søndag.
2. Dommer ved utstillingen er Carolyn Whiteley. Hun er godkjent National Pony Society
dommer i England, og skal dømme først eksteriørklassene og deretter rideklassene.
Eksteriørklasser:
3. Det arrangeres eksteriørbedømming for alle ponnier født 2015 eller eldre. Showet er
åpent for hopper, hingster og vallaker.
4. Klasser kan bli slått sammen eller delt opp etter antall påmeldte.
5. Det blir utdelt gull, sølv eller bronse. Ponniene blir rangert og får en kort, skriftlig
beskrivelse. Poeng blir bare gitt i føllklassene (regelverk om Føllskuer)
6. De to beste med gull i hver klasse, eller de dommeren velger, vil gå videre til kåring av:
Best i rasen Føll, Junior og Senior,
Føllchampion, Res. Unghestchampion, Unghestchampion, Res. Best In Show og Best In
Show.
7. Kvalifisert til ÅRETS FINALER på Vallermyrene 1. november, er:
a) FØLLKLASSER: Kvalifisert er alle føll som er tildelt Gull.
b) UNGHESTKLASSER 1-3 år: Kvalifisert er Best i Rasen Junior og Unghestchampion
og Reserve Unghestchampion under forutsetning av at ponnien er tildelt Gull.
b) SENIORKLASSER: Kvalifiserte er Best i Rasen Senior, Best in Show og Reserve Best
in Show under forutsetning av at ponnien er tildelt Gull.

Engelske rideklasser:
Disse rideklassene blir arrangert:
Lead Rein (Rideklasse m/leier), Skritt og trav, First Ridden (rideklasse utdanning),
Open Ridden/Åpen rideklasse . Åpen klasse blir delt i ungdom og voksne.
Kvalifiserte er alle premierte ekvipasjer i hver av rideklassene. Dette vil si ¼ av de
startende.

8. Det vil bli arrangert mønstringsklasser, der det er måten ponnien blir vist fram på som
blir bedømt, at en får vist ponnien fra sin beste side. Selve ponnien blir ikke bedømt. De
påmeldte blir delt inn i klasser for barn, ungdom og senior. Påmelding i sekretariatet på
dagen.
9. For å kunne delta skal norskeide ponnier ha pass registrert i NPA sitt avlsregister. Føll
skal være registrert i NPA før deltagelse.
10. Deltagende ponnier bør være grunn- og vedlikeholdsvaksinert, eller vaksinert i løpet av
de siste tre måneder. Ingen vaksinasjon må bære tatt siste 7 dager. Ta med
egenerklæring og pass. (unntatt føll)
11. Showet vil foregå i ridehus.
12. Informasjon og katalog vil bli tilsendt pr. mail noen dager før utstillingen.
13. Det vil være en enkel kiosk under arrangementet.
14. Det blir middag lørdag kveld. Meny: Bifflapskaus m/ flatbrød, dessert, kaffe og en drikke
(brus, øl eller vin) kr 200,- (Barn kr 100,-)
14. Bokser tilgjengelig, kr 350,- pr døgn, dagboks kr 200,-. Bestilles ved påmelding.
15. Påmelding via NPA´s hjemmesider www.ponniavl.no . Frist for påmelding er 14.oktober
2015.
16. Avgiften betales inn til NPA´s konto: 9365 11 84302 samtidig med påmelding. Merk
betaling med NPA-show Vallermyrene.

17. Påmeldingsavgift i eksteriørklasser er 250,- pr. ponni (350,- for ikke-medlemmer). Fra
og med ponni nr. 3 fra samme eier/utstiller; 150,- pr. ponni (250,- for ikke-medlemmer).
18. Påmeldingsavgift i rideklasser er kr 150,- pr klasse.
19. Påmeldingsavgift mønstringsklasser kr 100,-.
20. « Til salgs» ved ponniens navn i katalogen : kr 50,21. Påmeldinger er økonomisk bindende. Manglende oppmøte/betaling blir etterfakturert
22. Utstillingskomite:
Wenche Lanner tlf. 91756229 e-post: lannerwelsh@yahoo.no
Tina Nicander Nyhaug tlf. 91787430 e-post: tinanyhaug@gmail.com
Hilde Solberg tlf. 917 92 094, e-post: hil-solb@gmail.com

Godkjent 22.09.2015 Siv Anett Nyland

