WELSH SHOW 2018
PIHLAJAMÄEN TILALLA ORIVEDELLÄ 7.7.2018
TUOMARINA KIRSI LEHTONEN
Näyttelyluokat:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX

1-vuotiaat oriit ja ruunat
2-vuotiaat oriit ja ruunat
3-vuotiaat oriit ja ruunat
1-vuotiaat tammat
2-vuotiaat tammat
3-vuotiaat tammat
4 - 9 -vuotiaat tammat ilman varsaa
10 - 17-vuotiaat tammat ilman varsaa
4 – 9-vuotiaat tammat varsan kanssa
10 - 17-vuotiaat tammat varsan kanssa
18-vuotiaat ja vanhemmat tammat varsan kanssa tai ilman
v. 2018 syntyneet orivarsat
v. 2018 syntyneet tammavarsat
4 - 17 -vuotiaat jalostusoriit
18-vuotiaat ja vanhemmat jalostusoriit
4 - 17 -vuotiaat ruunat
18-vuotiaat ja vanhemmat ruunat
oriiden jälkeläisryhmät (vähintään 5 jälkeläistä)
tammojen jälkeläisryhmät (vähintään 3 jälkeläistä)

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai yhdistää luokkia tarvittaessa. Näyttely on avoin
jalostusohjesäännön mukaan polveutuville Suomen Hippokseen rekisteröidyille welsh-sektioille A, B, C ja D
sekä welsh part bred -poneille ja -hevosille.
Lauantaina 7.7.2018 arvostellaan aamupäivällä nuoret ponit (luokat I-VI) sekä valitaan näyttelyn paras
nuori, iltapäivällä arvostellaan aikuiset ponit ja maitovarsat (luokat VII-XIX) sekä suoritetaan näyttelyn
parhaiden ponien valinnat.
Ilmoittautumiset 18.6.2018 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella
(www.welshponi.fi/nayttelyt.htm). Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 25.6.2018 mennessä
kaksinkertaisella maksulla. Jälki-ilmoittautuneiden ponien tiedot eivät välttämättä ehdi näyttelyn
käsiohjelmaan. Jokaisesta ilmoittautuneesta ponista (myös näyttelyyn osallistuvat maitovarsat) täytetään
oma ilmoittautumiskaavake.
Näyttelymaksujen tulee olla maksettu ennen ilmoittautumiskaavakkeen lähettämistä, maksun
arkistointitunnus tulee lisätä ilmoittautumiskaavakkeeseen sille varattuun kohtaan. Ilmoittautuneille
lähetetään näyttelykirje noin viikkoa ennen näyttelyä.
Näyttelymaksut:

jäsenet
muut

ensimmäinen poni 30 €, 2. poni 25 €, seuraavat 20 €/poni
40€ / poni

Maksut tilille OP FI54 5396 0220 2275 66. Maksun viitenumeroksi 2040.
Näyttelypaikan osoite Pihlajamäentie 13, 35300 Orivesi.
Tapahtumassa valokuvataan ja kuvia käytetään Suomen Welsh-poni ja cob yhdistyksen ja sen
yhteistyökumppaneiden julkaisuissa. Tapahtumaan ilmoittautuminen on samalla suostumus
valokuvaamiseen sekä kuvien julkaisuun.

Lisätiedot Noora Mäkiseltä 045 647 2079.
Päiväkarsinoista tiedustelut Mirkka Äikäs 050 361 2985

TERVETULOA ROTUNÄYTTELYYN!

