PROPOSISJONER FOR Spone Open 2012
Lørdag 29. september, på Gladheim Gård i Eggedal
1. Norsk Ponniavlsforening avholder NPA-show med rideklasser lørdag 29.september, på
Gladheim Gård, Eggedal.
2. Showet er åpent for ponnier som har pass utstedt eller stemplet av NPA.
Kun ponnier registrert i avlsregisteret kan delta i rangering i eksteriørklasser.
Bruksregistrerte ponnier kan få omtale i eksteriørklassene, samt delta i bruksklasser.
3. Dommere ved utstillingen vil bli: Ragnhild Aabøe Inglingstad som eksteriørdommer,
Merethe Kjeldsen som dommer i bruksklassene. (Ragnhild Aabøe Inglingstad bedømmer
sprangklassene).
4. Dommere på føllskue blir Ragnhild Aabøe Inglingstad og Merethe Kjeldsen.
5. Det arrangeres eksteriørbedømmingsklasser for ponniraser født 2012 eller eldre.
Alle klasser er åpne for både hopper, hingster og vallaker.
Utstillingskomiteen forbeholder seg retten til å dele inn klasser etter rase, alder og
størrelse etter de innkomne påmeldingene. Disse blir bedømt med poeng & medalje grad.
6. Det arrangeres eget føllskue med poeng bedømmelse, etter føllskuereglementet.
7. Det arrangeres bruksklasser, men ingen bruksbedømmelse med følgende klasser:
a. Rideklasser med leier,
b. rideklasser med skritt/trav,
c. rideklasse m/galopp,
d. working hunter 40cm,
e. working hunter 60cm,
f. working hunter 80cm.
g. Tommekjøring.
h. Sprang 20cm med leier
i. Sprang 40cm
j. Sprang 60cm
k. Sprang 70cm
l. Sprang 80cm
8. Bruksklassene arrangeres ihht. NPAs reglement, disse finnes på NPAs websider under
”Utstilling og show”
Vi gjør oppmerksom på at hingster ikke kan delta i skritt og travklassen og at det i
enkelte av rideklassene er aldersbegrensning på rytterne.
9. Det vil bli utpekt;
a. Best in Show
b. Reserve Best in Show
c. Beste Føll
d. Unghest Champion
e. Reserve Unghest Champion

10. Det er elektronisk påmelding via NPA sine hjemmesider www.ponniavl.no under
”Utstilling og show”
FRIST FOR PÅMELDING: 14.september 2012.
11. Påmeldingsavgift kr. 250,- pr. ponni pr showklasse og kr 100,- pr. ponni pr. bruksklasse.
Påmeldinger er økonomisk bindende.
Avgiften settes inn på NPAs konto 9365 11 84302 samtidig med påmeldingen.
12. 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.
13. Eksteriørklasser vil forgå på gress, bruksklasser vil foregå på grusbane og gress.
14. Det er kiosk og toilett på stevneplassen.
15. Info/katalog vil bli sendt på mail ca. 1 uke før utstillingen, katalogen kan også kjøpes for
kr 20,- i sekretariatet på show-dagen.
16. Opplysninger om showet fås ved henvendelse til:
Trine Lise Feldmann 913 35 850
Mariann Tangen 970 20 744
Ole Kristian Jahr Indresæter 971 79 749
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