
KUTSU IRLANNINCOB – KANTAKIRJANÄYTTELYYN
LAUANTAINA 11.6.2016 

Lappeenrannan raviradalle
Raviradantie 13, 52850 Lappeenranta

Näyttelyn tuomarit: Liselotte Laurberg ja Kristiina Peltonen.

Näyttelyluokat / Maksut:

Maitovarsat 25 €
1-2 vuotta oriit ja tammat 50 €
Aikuiset 3 vuotta täyttäneet tammat 50 €
Aikuiset 3 vuotta täyttäneet oriit 150 €
Jälkeläisluokka 20€/ jälkeläinen (ori/tamma vähintään 3 ja enintään 5 jälkeläistä )
Ruunat Show-luokka 30 €
Champion Elite Mare/Stallion show-luokka (sis.jälkeläisluokan) 100 €

Rekisteröitävät hevoset näyttelyn yhteydessä:

Rotutarkastettava, rekisteröimätön hevonen (ei passia) 80 € (sis. rotutarkastus, passi)
Rekisteröity hevonen, joilla on EU-passi, rotutarkastus 20 €, DNA-näyte+aktivointi 50 €

Arvostelu alkaa rotutarkastuksella klo 10.00 ja näyttelypaikalla on oltava viimeistään puoli tuntia ennen
arvostelun alkua.

Eläinlääkärintodistus vaaditaan 3 vuotta täyttäneiltä orilta, jotka osallistuvat ensi kertaa aikuisten
arvosteluluokkaan.

Rotutarkastettavat hevoset tulee olla sirutettu eläinlääkärin toimesta. Paikalla ei ole eläinlääkäriä tätä varten! 
Dna-näytteet otetaan kaikilta rotutarkastettavilta hevosilta.

Näyttelyä koskevat tiedustelut Tarja Uusi-Illikainen, tarjallepostia@gmail.com, puh. 040-3670320 tai Mia 
Kvick, miakvick@hotmail.com, puh.  045-1276547.

Näyttelypaikalta on mahdollisuus varata päiväkarsinapaikka hintaan 10€/karsina. Kyselyt tarvittaessa Mia 
Kvick, 045-1276547.

llmoittautumislomakkeen ja ohjeet löydät yhdistyksen kotisivuilta www.irlannincobyhdistys.fi

Näyttelymaksut maksetaan 22.05.2016 mennessä yhdistyksen tilille Nordea FI26 1113 3000 6086 75, viitteeksi 
8992. Näyttelymaksu palautetaan ainoastaan lääkärin tai viranomaisen todistuksen perusteella, tai mikäli 
näyttely peruuntuu.

Ilmoittautumiset ja maksut 22.05.2016 mennessä Tiina
Saranpäälle tiina.saranpaa@multi.fi. Viimeisen ilmoittautumispäivän postileima/

maksusiirtopäivämäärä on sitova. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.

Tervetuloa!

Suomen Irlannincobyhdistys –FSIC ry pidättää oikeuden tuomari- ja aikataulumuutoksiin. Yhdistys ei ole vakuuttanut 
näytteilleasettajia, näyttelyyn osallistutaan omalla vastuulla.
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