PROPOSISJON FOR NPA HINGSTESHOWET 2016

Norsk Ponniavlsforening avholder NPA hingsteshow på Aalerud lørdag 20. august kl.09.00.
Dommer: Susan Hellum
Showet er åpent for hingster og vallaker født 2015 og eldre av alle ponnie raser som har pass
utstedt eller stemplet av NPA. Kun ponnier registrert i NPA avlsregisteret kan delta.
Utstillingskomiteen forbeholder seg retten til å dele inn klasser etter rase og størrelse etter de
innkomne påmeldingene. Showet arrangeres og premieres ihht. NPA sitt reglement, dette finner
du på www.ponniavl.no. Det vil ikke bli bedømt med poeng, men hingsten vil bli rangert og få en
kort beskrivelse av dommer. Dommer velger selv antall og hvem hun ønsker å se videre til
championatene.
Det vil bli kåret Best i Rasen Junior og Senior alle raser og seksjoner - Shetland også mini og
standard størrelse. Unghestchampion, Reserve unghestchampion, Best in Show og Reserve Best
in Show. Sponsor tittler utover dette gitt ved showet følger ikke ponnien inn i stamboken eller
kvalifiserer til finalen 2016.
Fra dette showet vil alle hingstene som blir Best in Show, Reserve Best in Show, Unghest
Champion og Reserve Unghest Champion, alle best i rasen junior og senior, være kvalifiserte til
årets NPA ponnifinale 2016.
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.
FRIST FOR PÅMELDING: 20. juli 2015. Påmeldingen skjer elektronisk på www.ponniavl.no Utstilling/show. Etteranmeldelse mot dobbel avgift frem til 1. August 2016.
Påmeldingsavgift kr. 250,- pr. ponni showklasse for medlemmer av NPA ( kr 350,- for
ikke-medlemmer. Påmeldingen er økonomisk bindende, manglende oppmøte/betaling blir etter
fakturert. Avgiften settes inn på NPAs konto 9365 11 84302 samtidig med påmeldingen. Husk og
merke betalingen med ponniens navn og utstillingens sted.
Det vil også være betalingsterminal på stedet !
Showet vil foregå innendørs i ridehus og det er ikke oppstalling på stedet. Skulle noen trenge
oppstalling kan dere ta kontakt med arrangører, så skal vi hjelpe så langt det lar seg gjøre.
Det vil være kiosk på stedet. Info/katalog vil bli sendt på mail noen dager før utstillingen, og
katalog fås kjøpt for de som trenger det i sekretariatet på utstillingsdagen. Husk e-mail adresse
ved påmelding.
Forbehold om endringer !
Opplysninger om showet fås ved henvendelse til Siv Nyland tlf 97114095 e-mail
siv.nyland@gmail.com, Ulf Hovde tlf 90896552 eller Eldrid Slotnæs tlf 97088035

Velkommen

