NPA show i Sandefjord
Norsk Ponniavlsforening avholder show på Stall Temper i Sandefjord 9. juli 2016 kl. 09.00
Showklassene er åpne for alle ponnier som er registrert i avlsregisteret. Rideklassene er åpne også
for andre raser. Alle hester/ponnier må ha pass. Rideklassene består av lead rein, rideklasse med
skritt og trav, samt rideklasse med skritt, trav og galopp. NB: ved stor påmelding i rideklassene, er det
først til mølla prinsippet som gjelder.
Det vil bli mønstringsklasse for barn t.o.m 16 år. Alle barn må bruke hjelm.
Påmelding skjer online på NPAs hjemmeside. Ponnier og hester som skal delta i rideklasse og ikke er
registrert i NPA, samt barn i mønstringsklasse sender påmelding via e-post til
theresa_hammer@hotmail.com. Påmeldingen skal inneholde hestens navn, alder, rase, foreldre (om
den har avlspass ), rytter/kusk/mønstrer og alder på denne.
Kun ponnier som er registrert i avlsregisteret kan motta titler og kvalifisere seg til årsfinalen.
Pass med gyldig vaksinasjon skal uoppfordret fremvises ved innsjekk.
Utstillingskomitèen kan slå sammen og dele klasser etter innkommende påmeldinger.
Showet blir avholdt utendørs på gress. Ved mye nedbør er det mulig at rideklassene blir holdt på
grusbane.
Det blir enkel kiosk på show plassen, uten betalingsterminal. Ta med kontanter!
Føll gis poeng og tildeles gull, sølv og bronse etter poengene. De øvrige showklassene bedømmes
uten poeng, de blir rangerte og får medalje gull, sølv eller bronse ut fra dommers beskrivelse.
Nummer en og to med gull i hver klasse går videre til BIS ringen.
Det vil bli kåret best i rasen junior og senior alle raser og seksjoner (for shetland også mini og
standard størrelse). Samt føllchampion, unghestchampion, reserve unghestchampion, best in show
og reserve best in show. Det blir kåret beste bruksponni og reserve beste bruksponni.
Showet m/ føllskue og bruksklassene arrangeres og premieres ihht. NPA sine reglement, disse finner
du på www.ponniavl.no.
Dommere er: Carl Trock (Danmark) showklasser og føll, Ragnhild Aabøe Inglingstad føll og
bruksklasser.
Påmeldingsfristen er 17. juni
Priser showklasser: kr 250 fra og med tredje ponni fra samme eier kr 150 pr ponni (kr 350 for ikke
medlemmer av NPA.)
Priser bruksklasser: kr 150, pr. ponni (kr 250 for ikke medlemmer av NPA)
Pris mønstringsklasse for barn: kr 100.
Husk og merke betalingen med ponniens navn og utstillingens sted.
Betaling settes inn på NPA sin konto 9365 11 84302, samme frist som påmelding. Påmelding er
økonomisk bindene. Oppstalling betales samtidig med påmelding.
Vi skal ha låvefest på lørdagskvelden etter showet, med grilling og sosialt samvær. Vi håper mange vil
bli igjen og være med på dette!

Det er mulighet å slå opp telt i hagen, ellers ta kontakt for motell eller hotell i området.
Det er et begrenset antall bokser til leie på stedet. Kr 150 pr boks pr døgn. Langveisfarende vil bli
prioritert! Det vil også jobbes med å skaffe oppstalling på andre staller i nærheten. Etter showet på
lørdag, kan de som ønsker gratis få låne paddocker over natten. Fra lørdag til søndag vil hingster få
førsterett på boksene. Paddocker av beiter har vi massevis av. Noter i påmeldingen om du ønsker
paddock også.
Spørsmål kan rettes til Theresa Hammer tlf. 91600813 eller mail theresa_hammer@hotmail.com
Deltagende ponnier må være grunn- og vedlikeholds vaksinert etter gjeldende regler fra
Norsk Hestesenter, eller være vaksinert minst en gang siste tre måneder. Ingen
vaksinasjon må være tatt siste syv dager.

Info/katalog vil bli tilsendt på mail ca en uke før showet. Husk mailadresse ved påmelding.
Katalog kan kjøpes i sekretariatet på utstillingsdagen.
Utstillingskomiteen Theresa Hammer tlf. 91600813, Hilde Solberg tlf. 91792094, Dag I Løkkemyhr tlf.
94988737
Adr til showet er : Åsrumveien 33, 3242 Sandefjord
Vi ønsker alle velkommen til en hyggelig ponnihelg i Sandefjord!

