AYRSHIRE VIRTUAL SHOW 2020
Kilpailukutsu
Suomen Ayrshirekasvattajat ry järjestää kesäkuussa 2020 ayrshirerodulle valtakunnallisen
virtuaalinäyttelyn, jossa tuomari arvostelee eläimet karjanomistajien lähettämien videoiden ja kuvien
perusteella. Ayrshiren virtuaalinäyttelyyn voivat osallistua ayrshirerotuiset eläimet kaikkialta Suomesta.
Kilpailun säännöt ja kuvausohjeet:
- Eläimet voidaan esittää joko luonnollisina tai klipattuina ja selkälinjat laitettuna,
klippaamattomuus ei vaikuta eläimen sijoittumiseen.
- Eläimet esitetään pää ylhäällä ja mieluiten riimusta, jotta eläinten arviointi olisi helpompaa.
- Eläimen kuvaus videolle: paikallaan seisovaa eläintä kuvataan ensin edestä n. 10 sek, sitten
vasemmalta sivulta n. 10 sek, takaa n. 10 sek, oikealta sivulta n. 10 sek, ja lopuksi kuvataan
eteenpäin kävelevää eläintä takaa n. 20 sek. Tavoitteena on saada noin 1 minuutin video.
- Valokuvat eläimestä molemmilta sivuilta ja takaa.
- Arvostelulle on eduksi, jos eläimestä on sekä video että kuvat, mutta toisen puuttuminen ei estä
osallistumista.
- Karjanomistaja vastaa ja huolehtii itse kuvaamisesta sekä kuvien toimittamisesta. Kuvausapua voi
tiedustella junnutiimiläisiltä tai hallituksen jäseniltä, yhteystiedot www.ayrshire-finland.com.
Kilpailuluokat:
1. Talvivasikat, synt 1.12.2019 – 29.2.2020
2. Syysvasikat , synt. 1.9. - 30.11.2019
3. Kesähiehot, synt 1.6. - 31.8.2019
4. Keväthiehot, synt. 1.3. - 31.5.2019
5. Talvihiehot, synt. 1.12.2018 – 28.2.2019
6. Syyshiehot, synt. 1.9. - 30.11.2018
7. 2-vuotiaat hiehot, synt. 1.3. - 31.8.2018
8. Junior Champion
9. Lehmät, synt. vuonna 2018
10. Lehmät, synt. vuonna 2017
11. Lehmät, synt. vuonna 2016
12. Lehmät, synt. vuonna 2015
13. Lehmät, synt. vuonna 2014 tai aiemmin
14. Grand Champion
15. Yleisöäänestyksen voittaja. Äänestysohjeet annetaan Suomen Ayrshirekasvattajat ry:n
kotisivuilla ja Facebookissa, kun luokat on saatu järjestettyä.
Järjestäjä voi muuttaa luokkajakoa tarvittaessa osallistuvien eläinten määrän perusteella.
Lähetä ilmoittautuessasi jokaisesta osallistuvasta eläimestä joko eläimen lehmäkortti (verkkopalveluista) tai
tuloste Minun Maatilani eläintietosivusta. Osallistumismaksu 15 € (+ alv 24%) /eläin.
Ilmoittautumiset, eläintiedot sekä valokuvat 7.6.2020 mennessä heli.teiskonlahti@gmail.com
ja huom. videot whatsappin kautta Helille numeroon 040 593 8738.
Jos et saa kuittausta lähettämästäsi aineistosta vuorokauden sisällä, varmista aineiston perille meno
soittamalla Helille 040 593 8738.
Näyttelyn tulokset julkaistaan kesäkuun aikana ja palkintojenjako myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Yleisöäänestykseen osallistuneiden kesken arvotaan palkintoja.
Lisätiedot: Heli Teiskonlahti 040 593 8738, Laura Laiholahti 044 552 4493 ja Saija Räikkönen 040 731 4232.

Tervetuloa osallistumaan Ayrshiren virtuaalinäyttelyyn!

