INFOA AYRSHIRE WINTER SHOW 2018 -NÄYTTELYTAPAHTUMAAN OSALLISTUVILLE
Terveystodistus
Eläinlääkärin allekirjoittaman terveystodistuksen (liitteenä) tulee seurata eläimiä näyttelyyn.
HUOMATKAA!! Terveystodistus on lähetettävä etukäteen perjantaihin 26.1.2018 mennessä
sähköisesti (skannattuna tai valokuvana) Salla Rautiolle sähköpostilla salla.rautio@gmail.com,
jotta eläinlääkäri voi tarkistaa terveystodistukset ennakkoon ja mahdolliset puutteet ehditään
korjata ennen eläinten saapumista näyttelypaikalle.
Eläinten siirron rekisteröinti
Näyttelyn pitopaikkatunnus on FI0000013220995. Eläinten omistaja huolehtii kaikkien näyttelyyn
osallistuvien eläintensä pitopaikkailmoitukset nautarekisteriin.
Korvamerkit
Näyttelyyn voidaan vastaanottaa vain säädösten mukaan merkittyjä ja rekisteröityjä eläimiä.
Kaikkien nautojen on oltava merkitty maa- ja metsätalousministeriön hyväksymillä korvamerkeillä ja rekisteröity nautarekisteriin. Tarkistakaa, että eläimillänne on korvamerkit!
Eläinten saapuminen ja poistuminen näyttelystä
Eläimet voivat tulla Seinäjoki Areenalle jo keskiviikkona 31.1.2018 klo 18.00 - 21.00 välisenä
aikana. Eläinten on saavuttava viimeistään torstaina 1.2., jolloin eläinten vastaanotto on
aamulla klo 8.00 - 11.00.
Ilmoittakaa Salla Rautiolle puhelimitse 050-5256109 tai sähköpostilla salla.rautio@gmail.com
arvioitu eläinten saapumisajankohta näyttelypaikalle. Näyttelyn vastaanottovirkailijat tarkastavat,
että eläimillä on hyväksytty terveystodistus ja korvamerkit. Eläinlääkäri käy myöhemmin tuloiltana
tarkastamassa näyttelyeläinten yleisvoinnin sekä uudelleen torstaiaamuna. Karjanomistajan
tehtävänä on huolehtia eläinten vastaanottamisesta karjankuljetusautosta!
Eläimet saavat poistua näyttelystä lauantaina 3.2.2018 klo 16.00 -18.00. Areena tyhjennetään
välittömästi näyttelyn päätyttyä, joten huolehtikaa eläinten lastaus klo 18 mennessä.
Lauantaina 3.2. klo 10:00 - 11:00 Ayrshirekasvattajien seminaari
Näyttelyä saapuu vuosittain seuraamaan useita ulkomaisia ayrshirerodun ammattilaisia,
kasvattajia, rotuyhdistysten, siemenfirmojen ym. edustajia. Se on ainutlaatuinen ajankohta
kokoontua päivittämään rodun tilannetta ja tulevaisuutta. Tänä vuonna alustusten aiheena
ayrshirerodun terveys ja muut vahvuudet. Yhdistys toivottaa kaikki tervetulleiksi seminaariin!
Muuta tärkeää
Varsinaiset näyttelytapahtumat alkavat perjantaina 2.2. klo 9.15 hieholuokilla.
Karjanomistajat ja Junior Showmanship -kisaan osallistuvat saavat sisäänpääsyä varten
esittelijäkortit (2 kpl/tila), jotka ovat noudettavissa Ayrshirekasvattajien standilta torstain aikana.
Näyttelyeläimille ei ole tehty valmiita eläintauluja vaan jokainen voi tehdä taulun oman mielensä
mukaan. Liitteenä on tuloste, jota voi halutessaan käyttää eläintaulun pohjana.
Muistakaa noutaa myös Ayrshire Winter Party -illalliskorttinne perjantaina standilta.
Illalliskortit luovutetaan maksajalle (kaikki ostetut illalliskortit yhdellä kertaa), ellei etukäteen ole
muusta noutotavasta sovittu.
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