
Tervetuloa Suomen Vuonohevosyhdistyksen ry:n match show näyttelyyn 

Axxell Brusabyhyn (Brusabyntie 2, 25700 Kemiö) lauantaina 12.10.2019 

klo 11.00.  

 
1. Ilmoittautumiset viimeistään torstaihin 10.10.2019 menneessä sähköpostilla osoitteeseen 

magnussonelin1@gmail.com Ensimmäiset 30 ilmoittautunutta mahtuu mukaan. Ilmoita ponin/hevosen nimi, 

rotu, syntymäaika, säkäkorkeus, omistaja, esittäjä ja yhteystietosi. Peruutukset viimeistään perjantaina 

11.10.2019 klo. 15.00 sähköpostilla osoitteeseen magnussonelin1@gmail.com . Osallistujalista julkaistaan 

perjantaina 11.10.2019 Suomen vuonohevosyhdistyksen kotisivuilla www.vuonohevoset.com . 
2. Näyttelymaksu 15€/hevonen, Suomen Vuonohevosyhdistyksen jäsenet ja Brusabyn opiskelijat 10€/hevonen. 

Maksu suoritetaan käteisellä paikanpäällä kansliaan.  
3. Tuomarina toimii Jari Olkkonen ja Sissi Nyman. Kaikki osallistujat saavat ruusukkeen sekä kirjallisen 

arvostelun. BIS kolme parasta palkitaan ruusukkein sekä palkinnoin. Suomen vuonohevosyhdistys ry, Suomen 

shetlanninponiyhdistys ry, Suomenhevosliitto ja FWB yhdistys ry palkitsee rotunsa parhaan yksilön. Näyttelyssä 

jaetaan mm. seuraavia erikoispalkintoja paras esittäjä, paras juniorihandler, paras nuori, paras seniori, yleisön 

suosikki. Erinomaiset palkinnot sponsoreiltamme! Kaikkien osallistujien kesken arvomme yhden yön 

majoittumisen sponsoriltamme, Kasnäsin hotelli-kylpylässä. 
4. Esittäjälle suositellaan kypärän käyttöä. Orin esittäjän on oltava vähintään 15 vuotta ja käytettävä kypärä. 

Hevosten ja ponien on oltava suitsittuina.  
5. Tapahtuman yhteydessä järjestetään keppihevosten estekilpailut klo. 13.00. Ilmoittautumiset kansliaan 

viimeistään klo. 12.30, osallistumismaksu 5€. Kaikki osallistujat saavat ruusukkeen ja palkinnon. Oma 

keppihevonen tarvitaan mukaan. 
6. Tapahtumapaikalla on maukas buffétti. 
7. Kaikki osallistuvat tapahtumaan omalla vastuulla. 
8. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden muutoksiin.  
9. Tiedustelut Elin Magnusson 0405845336 
 

TERVETULOA!  

 

Välkommen på Finska Fjordhästföreningens match show utställning till Axxell Brusaby 

(Brusabyvägen 2, 25700 Kimito) lördagen den 12.10.2019 kl. 11.00.  

 
1. Anmälningar senast torsdagen 10.10.2019 på e-post till magnussonelin1@gmail.com . De första 30 anmälda 

ryms med. Meddela ponnyns/hästens namn, ras, födelsetid, mankhöjd, ägare, utställare och dina 

kontaktuppgifter. Annulleringar senast fredagen 11.10.2019 kl. 15.00 på e-post till adressen 

magnussonelin1@gmail.com . Deltagarlista publiceras fredag 11.10.2019 på Finska Fjordhästföreningens 

hemsida www.vuonohevoset.com . 
2. Utställningsavgift 15€/häst, Finska Fjordhästföreningens medlemmar och Brusabys studeranden 10€/häst. 

Betalningar på plats till kansliet. 
3. Som domare fungerar Jari Olkkonen och Sissi Nyman. Alla deltagare får en rosett och en skriftlig bedömning. 

De tre bästa i BIS tilldelas rosett och pris. Finska fjordhästföreningen rf, Finlands shetlandsponnysällskap rf, 

Suomenhevosliitto och FWB föreningen rf belönar sin ras bästa. I utställningen delas det ut bl.a. följande 

extrapriser: bästa handler, bästa juniorhandler, bästa unga, bästa senior, publikens favorit. Utmärkta priser av 

våra sponsorer! Bland alla deltagare lottas det ut sponsorerat presentkort för övernattning i Kasnäs hotell och 

badhus. 
4. Utställaren rekommenderas använda hjälm. Utställaren till en hingst bör minst vara 15 år och använda hjälm. 

Hästarna och ponnyerna bör vara tränsade.  
5. I samband med evenemanget arrangeras en käpphäst hopptävling kl. 13.00. Anmälningar till 

kansliet senast kl. 12.30, deltagaravgift 5€. Alla deltagare får rosett och pris. Egen käpphäst 

behövs.  
6. På plats finns en välförsedd buffé. 
7. Alla deltar på eget ansvar i evenemanget.   
8. Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar. 
9. Förfrågningar Elin Magnusson 0405845336.  
VÄLKOMMEN!  
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