KUTSU

AMMUJAISET
Oripäässä 6.- 9.7.2016
Ammujaiset 2016-karjanäyttely järjestetään Oripäässä Okra-maatalousnäyttelyn yhteydessä nelipäiväisenä
tapahtumana. Ammujaiset 2016 on Holstein-rodun kansallinen vuosinäyttely. Näyttelyyn voivat osallistua
29.2.2016 ja aikaisemmin syntyneet lypsyrotuiset eläimet. (Junior Handler- luokassa 31.3.2016 ja aiemmin
syntyneet eläimet). Hiehojen luokkajako on 3 kk ikävälein, lehmäluokat ovat poikimakerroittain. Lisäksi
järjestetään karjakilpailuluokka, johon voi osallistua kolmen samalla kasvattajanimellä olevan eläimen
kanssa, yhden näistä on oltava lehmä. Holstein-Klubi järjestää Holstein-rodulle myös ”Bred and owned”luokat erikseen lehmille ja hiehoille. (Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa luokkia ilmoittautumisten perusteella.)
Eläinluokkien lisäksi kilpaillaan Junior Handler- ja Showmanship –luokissa:
- Junior Handler -kilpailuun voivat osallistua vuosina 2009-1998 syntyneet nuoret.
- Showmanship-kilpailu on 1997 ja sitä aikaisemmin syntyneille.
Ensimmäisenä näyttelypäivänä keskiviikkona 6.7. järjestetään Showmanship Taitaja 2016-kilpailu.
Kilpailuun voivat osallistua vuosina 1990-2004 syntyneet nuoret. Showmanship Taitaja-kilpailun lajit ovat
klippaus, selkälinjan teko, tuomarointi sekä kehäesiintyminen.
Näyttelypäivien ohjelma:
Keskiviikko 6.7. Showmanship Taitaja 2016-kilpailu
Torstai 7.7. Ayrshire, Suomenkarja, Jersey ja Brown Swiss –luokat. Illalla Ammujais-Party Okra-alueella.
Perjantai 8.7. Junior Handler ja Showmanship – kilpailut.
Lauantai 9.7. Holstein-luokat; rodun kansallinen vuosinäyttely
Eläinpaikkavaraukset tehdään 22.5.2016 mennessä. Eläintietojen ilmoittaminen, osallistuminen Taitaja-,
Junior Handler- ja Showmanship -kilpailuhin sekä majoitusvaraukset tehdään 12.6.2016 mennessä.
Eläinpaikkavaraukset tehdään valmiilla lomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.vskarjakerho.com tai
toimitetaan pyydettäessä postitse. Lomake palautetaan joko sähköisesti tai postitse.
Eläintietoja ilmoittaessa eläimistä toimitetaan lehmäkortti sekä tiedot eläimen omasta parhaasta 305 päivän
tuotoksesta tai sen puuttuessa emän parhaasta 305 päivän tuotoksesta,.
Ammujaisten eläinpaikkamaksu on 27,00 € / vrk (vuorokausi on illasta iltaan).
Eläinten saapuminen ja eläinlääkärin tarkastus iltaisin klo 18-21 välisenä aikana Okra-porttien sulkeuduttua.
Majoitus: Näyttelyalueen laidalta on mahdollisuus vuokrata teltta- tai asuntovaunu/-autopaikkoja hintaan
7€/hlö/vrk ennakko tai 10€/hlö/yö paikan päällä maksettuna. Hintaan sisältyy sähkö sekä WC:n, saunan,
suihkun ja grillipaikan käyttö sekä langaton nettiyhteys.
Eläinpaikkavaraukset ja kilpailuihin ilmoittautumiset:
Nina Nieminen, 044- 285 4186
Vinarintie 13, 31500 Koski TL
niemisen.nina@gmail.com

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja myös:
Laura Mikkola, 044 – 341 7974
laura.mikkola@lehtirannantila.fi

