Proposisjoner for NPA-Show med føllfinale
Søndag 6.september 2015 Kl.10.00 på Isfjorden travbane, Møre og Romsdal
Dommer: Stein Langørgen og Merete Kjeldsen
Showet er åpent for alle ponnier som har pass utstedt eller stemplet av NPA. Føll må ha fått tildelt
NPA-nummer. Bruksregistrerte ponnier kan få omtale i egen eksteriørklasse.
Utstillingskomitéen forbeholder seg retten til å dele inn, slå sammen og avlyse klasser etter de
innkomne påmeldinger.
De to beste med gull i hver klasse og de to beste føll i sine klasser går videre til BIS ringen hvor det
blir kåret Best in Show, Res. Best in Show, Unghestchampion, Res. Unghestchampion, Beste føll og
Res. Besteføll.
Alle føll med gullmedalje er kvalifisert til Midt-Norsk Føllfinale som arrangeres til slutt på dagen.
eller på føllfinalen på østlandet 1.november.
Påmelding via NPAs hjemmeside www.ponniavl.no FRIST FOR PÅMELDING: 23.08.2014
Påmeldingsavgift 250,- pr ponni (350,- for ikke-medl.) F.o.m ponni nr 3 fra samme eier 150,- (250kr
for ikke-medl.)
Avgiften settes inn på NPAs konto 9365 11 84302 SAMTIDIG MED PÅMELDINGEN, merket med
Isfjorden og ponniens navn.
Kvittering medbringes og vises ved innsjekking. Påmeldingen er økonomisk bindende.
Mønstringsklasse for barn t.o.m 13år meldes på til Birgitte Forshaug via sms til tlf: 97542542 innen
23.08.2014 og koster 100kr pr person som betales utstillingsdagen.
Deltagende ponnier må være grunn- og vedlikeholds vaksinert 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 fremvises.
Egenerklæring skal vises ved innsjekking.
Det vil være noen bokser tilgjengelig på utstillingsplassen. Ta kontakt med:
Birgitte Forshaug tlf: 97542542 Første mann til mølla prinsippet!! Betales ved ankomst.
Showet blir holdt utendørs på grusbane og det er kiosk på stevneplassen.
Info/katalog vil bli tilsendt på mail ca. 1uke før showet. Husk mail adresse ved påmelding.
Katalog kan også kjøpes i kiosken på utstillingsdagen.
Overnatting:
Isfjorden Feriesenter: 41673102
Åndalsnes camping og motell
Åndalsnes vandrehjem
Grand Hotell Åndalsnes
Utstillingskommite:
Birgitte Forshaug: 97542542
Preben Mittet: 45443682
Ragnhild Ruud: 93497648
Renate Remen Ness: 90765041

