INVITASJON TIL SENTRALUTSTILLING
MED RIDEKLASSER OG SHOW
Lørdag 13. OG Søndag 14. juni
utstillingsplassen på Nesbyen

1. Norsk Ponniavlsforening avholder rideklasser Lørdag 13. og NPA show søndag 14. Juni.
2. Dommere ved utstillingen vil bli: Madeleine Beckmann og Merethe Kjeldsen som
bruksklassedommer på lørdag 13. juni og Madeleine Beckmann som eksteriør dommer på
søndag 14. juni
3. Norsk Gypsy Cob Forening arrangerer uoffisiell utstilling på søndag 14.juni, se www.tinker.no
4. 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 ekstriørklasser.
Bruksregistrerte ponnier kan få omtale i eksteriørklassene, samt delta i bruksklasser.
Klassene vil foregå på gress både lørdag og søndag i store ringer.
5. Det arrangeres eksteriørbedømmingsklasser for ponniraser født 2015 eller eldre.
Alle klasser er åpne for både hopper, hingster og vallaker registrert i NPA.
Utstillingskomiteen forbeholder seg retten til å dele inn klasser etter rase og størrelse
etter de innkomne påmeldingene.
Det blir arrangert føllskue.
6. Det arrangeres følgende bruksklasser: Leading Rein, skritt og trav, First Ridden, Åpen klasse
(blir delt i ungdom og voksen), Working Hunter (40 og 60), Pleasure Driving og
Pressisjonskjøring.

7. Bruksklassene arrangeres ihht. NPAs reglement (dette finnes på NPAs
hjemmesider). Disse er redigert i år, så vi gjør oppmerksom på endringer.
Vi gjør oppmerksom på at hingster ikke kan delta i skritt og travklassen og at det i
Enkelte av rideklassene har aldersbegrensning på rytterne.
Kostymerittet vil foregå på grus. Påmelding før kl.14.00 på lørdag.
Det vil være ”drop-in” agility på lørdag fra 10.00-13.00 og fra 14.00-16.00, kanskje
søndag. Det vil bli deltager rosetter til alle deltagere, og Rosettutdelelse og
rangering av ¼ vil være på slutten av dagen. Dommer er: Kjersti M. W. Sæbø
8. Det vil bli utpekt Best i rasen, Unghestchampion, Reserveunghestchampion, Best In Show og
Reserve Best In Show.
9. Det blir kåret beste rideponni av følgende klasser: Leading Rein, skritt og trav, First Ridden,
Åpen klasse (blir delt i ungdom og voksen), Working Hunter (40 og 60). Klassevinnere går
videre til dette championatet (gjelder Lørdag).

10. I tillegg blir det utpekt Unghestchampion, Reserveunghestchampion, Best In Show og
Reserve Best In Show, uansett rase fra begge showene til sammen (NPA og Gipsy cob sitt
show)
11. De rangerte i bruksklassene og Best i rasen, Unghestchampion, Reserveunghestchampion,
Best In Show og Reserve Best In Show, vil bli kvalifisert for Årets finaler 2015.
12. Påmelding: Elektronisk påmelding via NPAs hjemmesider www.ponniavl.no. De som har
andre raser kan være med på Gypsy cob sitt show se www.tinker.no
13. Manuelt påmeldingskjema kan også sendes ved henvendelse Ole Kristian Jahr Indresæter,
Jarveien, 3340 ÅMOT. Tlf: 971 79 749 FRIST FOR PÅMELDING: 20. mai 2015.
14. Påmeldingsavgift kr. 250,- pr. ponni pr showklasse (300,- for ikke-medlemmer) og kr 150,- pr.
ponni pr. bruksklasse. For deltagelse i kostymerittet kr. 50,- pr ekvipasje og i denne klassen
godtas etteranmeldelser.
Påmeldinger er økonomisk bindende.
Påmelding er økonomisk bindende, manglende oppmøte/betaling blir etterfakturert.
Avgiften settes inn på NPAs konto 9365 11 84302 samtidig med påmeldingen.
Merkes med ponniens navn og utstilling.
15. 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 de siste 7 dager.

16.
Stallplasser er tilgjengelig ved kontakt: Hallingdal
Hesteutstilling v/Mattis Asplin Tlf: 915 91 770 Må gjøres før
10.mai, og den betales til konto: 2324.16.38561
17. Boksene koster 350,- pr.døgn oppstalling fra kl.19.00 dagen før, 150,- i
depiositum. Hingster må ha boks.
18. Dette er også fristen for og melde til hoppeutstillingen og unghestutstillingen.
19. Rideklassene og showet vil foregå på gress utendørs, utenom kostymerittet
20. Det vil være kiosk på stedet og det vil bli arrangert grillfest lørdag 13. juni på stedet, si ifra
ved påmelding, eller meld på i sekreteriatet på lørdag, før kl.15.00
21. Info/katalog vil bli sendt på mail noen dager før utstillingen og katalog fås for de som gir
beskjed at de trenger det fra sekretariatet på utstillingsdagen.
22. Alt er med forbehold om endringer.
23. Opplysninger om showet fås ved henvendelse til
Kjerst M.W. Sæbø 958 79 225, Ole Kristian Jahr Indresæter 971 79 749 eller Linda Eitrheim
484 53 166

