Proposisjoner for Ponnyhaugens NPA show 2015
Lørdag 27 juni på Ponnyhaugen ridesenter i Farsund.
1.Norsk Ponniavlsforening avholder NPA show med rideklasser Lørdag 27 juni på
Ponnyhaugen Ridesenter i Farsund.
2.Showet er åpent for ponnier som har pass utsendt eller stemplet av NPA.
Kun ponnier registret i avlsregisteret kan gies poeng og delta i rangering i
ekstriørklasser.
Bruksregistrerte ponnier kan få omtale i eksteriørklassene samt delta i
bruksklasser.
Bruksklassene vil være åpne for alle raser , selv de som ikke er registrert i NPA.
3.Dommer med utstillingen er Susan Hellum som ekstriør dommer og
bruksklassedommer.
4.Det arrangeres ekstriørbedømmningsklasser for ponniraser født 2015 eller

eldre.Alle klasser er åpne for både hingster , hopper og vallaker.

Utstillingkomiteen forbeholder seg retten til å dele inn klasser etter rase og størrelse

etter de innkomne påmeldingene.
5.Det arrangers følgende bruksklasser. Rideklasser med leier , rideklasser med
skritt og trav , rideklasse med galopp.
6.Bruksklassene arrangeres iht. NPA sitt regelverk , dette fins på NPAs
hjemmesider. Vi gjør oppmerksom på at hingster ikke kan delta i skritt og trav
klassen og at det i enkelte i av rideklassene er aldersbegrensninger på rytteren.
7.Ved showets slutt vil det bli utpekt : Best i rasen , Føllchampion , reserve
føllchampion , Unghestchampion , reserve unghestchampion , Best in show og
reserve best in show. Alle ponnier som har oppnådd gull går videre til BIS ringen.
8.De rangerte i bruksklassene , og Best i Rasen , Føllchampion ,
Unghestchampion, Reserve unghestchampion . Best in Show og reserve Best in
Show vil bli kvalifisert til Årest finaler i 2015.
9.Påmelding: Elektronisk via NPAs hjemmesider www.ponniavl.no
uregistrerte hester/ponnier til bruksklasser :pr mail til ponnyhaugen@icloud.com
Merk mailen med Påmelding NPA show Ponnyhaugen

10.FRIST FOR PÅ
ÅMELDING 15 juni 2015

11.Påmeldingavgift 250,- pr .ponni pr showklasse( 350 ,-for ikke medlemmer)
og kr 150,- pr bruksklasse( 250 for ikke medlemmer )
på
åmeldingen er økonomisk bindene , manglende oppmø
øte/betaling vil
bli etterfakturert.
Avgiften settes inn på
å NPAs konto 9365 11 84302 samtidig med

på
åmeldingen.

12.Deltakende ponnier må være grunn og vedlikeholdsvaksinert etter
gjeldene regler fra Norsk Hestesenter eller være vaksinert minst 1 gang i
løpet av de siste tre månder. Ingen vaksinasjon må være tatt de siste 7
dagene. Føll regnes som vaksinert gjennom moren.
13.Ett begenset anntall stallplasser vil være tilgjengelig fra fredag - søndag .
Pris kr 300 pr døgn, og kr 100 for dagboks.
14.Lista Ride og kjøreklubb holder kiosk .
15.Showet vil foregå på ridebane på grusbane , eller inne i ridehus visst
været skulle bli dårlig.
16.Info/katalog kommer på mail noen dager før utstillingen.
17.Det er muligheter for camping på Ponnyhaugens område, ellers så er det
muligheter for overnatting på Farsund Fjordhotell , eller Lomsesanden
Camping , begge disse stedene ligger ca 10 min i bil fra Ponnyhaugen
Ridesenter.
17. Komite: Vigdis Klungland , Stein Klungland og Elin Malde .
18. Opplysninger om showet fåes ved hendvendelse til : Stein Klungland
970 29 087 eller Vigdis Klungland 48 22 73 12

Vi ønsker alle velkommen til en hyggelig ponnidag på

sørlandet , visst noen ønsker og kombinere showet med en

liten feriehelg , så har vi flott natur og flere km med
sandstrender , en fem min spasertur fra stallen , og vi tenner
gassgrillen og koser oss på lørdagskvelden visst noen
velger og bli til søndag .

