Ayrshire
Summer Show 2021

Oripää 8.7.2021
Ayrshiren vuosinäyttely järjestetään torstaina 8.7.2021 Okra Maatalousnäyttelyn
yhteydessä Oripään lentokentällä, osoite Hirvikoskentie 290, 32500 Oripää.

KILPAILUKUTSU
Näyttely on avoin kaikille rotupuhtaille ayrshirehiehoille ja -lehmille, ja siihen voivat osallistua
31.3.2021 syntyneet ja sitä vanhemmat eläimet. Eläimet jaetaan luokkiin iän mukaan.
Näyttelyn järjestäjä pidättää tarvittaessa oikeuden luokkamuutoksiin.
Kaikilta näyttelyyn osallistuvilta karjoilta edellytetään kahdet sierainlimanäytteet ja
tankkimaitonäyte M.boviksen varalta ETT:n ohjeiden mukaisesti. Muut yksityiskohdat mm.
aikatauluun ja terveystodistuksiin liittyen tiedotetaan tarkemmin karjanomistajakirjeessä.
Osallistumismaksu on 90 € (+alv 24 %) /eläinpaikka koko näyttelyn ajalta eläimen iästä
riippumatta.
Paikkavaraukset tulee tehdä 9.5.2021 mennessä. Eläintiedot ja varaeläimet on ilmoitettava
6.6.2021 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä toimitetaan osallistuvasta eläimestä Minun
Maatilani -ohjelman eläintietokortti tai ProAgrian verkkopalvelun lehmäkortti sekä tiedot
eläimen omasta tai emän parhaasta 305 pv tuotoksesta, mikäli osallistuvalla eläimellä ei ole
omaa täyttä 305 pv tuotosta.
Eläimiä voidaan tuoda näyttelyalueelle jo tiistai-iltana 6.7. ja viimeistään näyttelyyn on
saavuttava keskiviikkoiltana 7.7. Toivomme, että eläimet olisivat paikalla koko näyttelyn ajan,
mutta erikseen sovittaessa näyttelystä voi poistua myös ennen lauantai-iltaa. Eläinliikenne
vain iltaisin näyttelyporttien sulkeuduttua.
Junior Showmaship – ja Showmanship Open -kilpailut järjestetään perjantaina 9.7.2021.
Junior Showmanship -kilpailuun voivat osallistua vuosina 2003 - 2015 syntyneet nuoret. 2014 –
2015 syntyneet sekä muut avustajaa tarvitsevat lapset voivat osallistua kilpailuun avustajan
kanssa.
Kasvattajaluokkiin ilmoittaudutaan paikan päällä.

Eläinpaikkavaraukset, eläintiedot sekä Junior Showmanship- ja
Showmanship Open -kilpailuihin ilmoittautumiset sähköpostilla
osoitteeseen outi.immonen@hotmail.com.
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Näyttelyluokat / show classes:
1. Pikkuvasikat / Baby calf
2. Talvivasikat / Intermediate Calf
3. Syysvasikat / Senior Calf
4. Kesähiehot / Summer Yearling
5. Keväthiehot / Junior Yearling
6. Talvihiehot / Intermediate Yearling
7. 2-vuotiaat hiehot / Summer 2 year old
8. Kasvattajaluokka hiehot / Junior Breeder’s Herd
9. Junior Championship

10. 2-v lehmät / 2 year old
11. 3-v lehmät / 3 year old
12. 4-v lehmät / 4 year old
13. 5-v lehmät / 5 year old
14. Varttuneet lehmät / Mature cow
15. Paras utare / Best udder
16. Kasvattajaluokka lehmät / Breeder’s Herd
17. Grand Championship

1.3. – 31.3.2021 syntyneet vasikat
1.12.2020 – 28.2.2021 syntyneet vasikat
1.9. – 30.11.2020 syntyneet vasikat
1.6. – 31.8.2020 syntyneet hiehot
1.3. – 31.5.2020 syntyneet hiehot
1.12.2019 – 28.2.2020 syntyneet hiehot
1.6. – 30.11.2019 syntyneet hiehot
3 hiehoa samalla kasvattajanimellä, kaksi
kolmesta pitää olla näytteilleasettajan
omistuksessa
1. ja 2. sijalle tulleet jokaisesta hieholuokasta,
näistä valitaan Junior Champion, Reserve Junior ja
Honorable Mention
1.9.2018 – 31.8.2019 syntyneet lehmät
1.9.2017 – 31.8.2018 syntyneet lehmät
1.9.2016 – 31.8.2017 syntyneet lehmät
1.9.2015 – 31.8.2016 syntyneet lehmät
ennen 1.9.2015 syntyneet lehmät
jokaisesta lehmäluokasta valitaan paras utare,
näistä valitaan näyttelyn paras utare
3 lehmää samalla kasvattajanimellä, kaksi
kolmesta pitää olla näytteilleasettajan
omistuksessa.
1. ja 2. sijalle tulleet jokaisesta lehmäluokasta,
näistä valitaan Grand Champion, Reserve Grand
ja Honorable Mention

HUOM!
Mikäli Okra Maatalousnäyttelyä ei järjestetä, myös Ayrshiren vuosinäyttely Oripäässä peruuntuu.
Tässä tapauksessa Suomen Ayrshirekasvattajat järjestää virtuaalisen vuosinäyttelyn
Ayrshire Virtual Summer Show 2021 12.7. – 8.8.2021 välisenä aikana alla esitetyin ohjein.
Virtuaalisessa vuosinäyttelyssä eläinten tulee olla klipattu ja laitettu näyttelykuntoon, sekä eläin
esitetään riimusta taluttaen, kuten oikeassakin näyttelyssä. Yhdistys järjestää kuvaajan tilalle
kuvaamaan eläimen ennalta sovittuna ajankohtana.
Virtuaalisen vuosinäyttelyn luokkajakona käytetään Ayrshire Summer Show’n luokkajakoa. Järjestäjä
pidättää oikeuden luokkamuutoksiin.
Osallistumismaksu on ensimmäiseltä eläimeltä 90 € (+ alv 24 %) ja seuraavilta 20 € (+ alv 24 %)/eläin.
AVVS ilmoittautumiset 30.6.2021 mennessä sähköpostilla heli.teiskonlahti@gmail.com.
Näyttelytuomarit tiedotetaan näyttelyiden järjestelytilanteen varmistuttua.

Lisätietoja: www.ayrshire-finland.com

Hanna Jaara
Juha Rinkinen
Laura Laiholahti

050 356 2098
040 517 6465
044 552 4493

Tervetuloa!
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