KUTSU
Suomen Vuonohevosyhdistys ry:n juhlavuoden
ROTUNÄYTTELYYN
Paikka ja aika: Axxell Brusabyn maatalousoppilaitos, Kemiönsaari, 15.6.2018.
Hevosen tulee olla rekisteröity Hippokseen vuonohevosena ja polveutua rodun alkuperämaan sääntöjen
mukaisesti. Hevosen arvostelu voidaan julkaista ja se on julkinen. Tapahtumalla ei järjestäjän puolesta ole
vakuutusta. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai yhdistää luokkia tarvittaessa.
Rotunäyttelyn tuomarina Nils Ivar Dolvik (NOR). Dolvik tuomaroi myös Hippoksen näyttelyissä.
Näyttelyluokat
1: 1-3 vuotiaat oriit ja ruunat
2: 1-3-vuotiaat tammat
3: 4-9 -vuotiaat tammat
4: 10-17 -vuotiaat tammat
5: 18 -vuotiaat ja vanhemmat tammat
6: vuonna 2018 syntyneet varsat
7: 4-vuotiaat ja vanhemmat oriit
8: 4-vuotiaat ja vanhemmat ruunat
9: Oriiden jälkeläisryhmät (vähintään 5 jälkeläistä)
10: Tammojen jälkeläisryhmät (vähintään 3 jälkeläistä)
11: Kasvattajaryhmä (vähintään 4 hevosta)
Ilmoittautuminen: Rotunäyttelyyn ilmoittautuminen 28.5.2018 mennessä kotisivujen sähköisellä
ilmoittautumislomakkeella, joka löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.vuonohevoset.fi > Juhlavuosi 2018.
Maksut: saman omistajan 1. hevonen 30 €, 2. hevonen 25 € ja siitä seuraavat 20 €. Maitovarsat 15€/varsa.
Jälkeläis- ja kasvattajaryhmät veloituksetta.
Näyttelyluokat maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Suomen Vuonohevosyhdistys ry:n tilille:
FI 4780 0016 7010 7797. Näyttelyyn osallistuminen edellyttää näyttelymaksun maksamista 28.5.2018
mennessä. Maksun viestikenttään tulee kirjoittaa: ”Rotunäyttely, hevosen virallinen nimi ja luokka”.
Jälki-ilmoittautumismaksut: Kaikki näyttelyluokat 45 €/hevonen. Ei alennuksia useammista hevosesta.
Maksetaan näyttelypäivänä kansliaan.
Rotunäyttelyn ohjeelliset aikataulut tulevat kotisivuille www.vuonohevoset.fi ilmoittautumisajan päätyttyä.
Ajankohtaistiedotus tapahtuman facebook-sivuilta ”Suomen Vuonohevosyhdistys ry 30v.”.
Lisätietoja: Liisa Kaitala, liisa.kaitala@gmail.com

Suomen Hippoksen kehät
15.6. on myös Suomen Hippoksen tamma- ja varsanäyttely, jossa on mahdollista saada jalostusarvostelu
vuonohevostammoille. Hippoksen kehässä voi näyttää 1-3-vuotiaat tammat ja ruunat sekä 1-2-vuotiaat oriit.

Ilmoittautuminen Hippoksen näyttelyyn tapahtuu HUOM. Heppa-järjestelmän näyttelykalenterin
kautta Oma Talli tunnuksin. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2018. Näyttelymaksusta lähetetään
lasku ilmoittautumisajan päätyttyä. Näyttelyyn osallistuminen edellyttää näyttelymaksun maksamista
eräpäivään mennessä. Tarkemmat tiedot hinnoista ja maksukäytännöistä löytyy Suomen Hippoksen
näyttelyohjeista. Näyttelyyn ei oteta jälki-ilmoittautumisia.
Ilmoittautuneille Hippos lähettää tarkempia tietoja sähköpostitse noin kahta viikkoa ennen näyttelyä.
Lisätietoja: Sanna Uotila, sanna.uotila@hippos.fi tai p. 020 760 5257 ja Tea Niemi, tea.niemi@hippos.fi tai
p. 020 760 5258. Suomen Hippos pidättää oikeuden muutoksiin.

Tervetuloa näyttelyyn!

