Ayrshiren vuosinäyttely
Ayrshire Winter Show 2022
Seinäjoki Areenassa 28. - 29.1.2022
Sarkamessujen yhteydessä

PERJANTAI 28.1.
Ayrshiren vuosinäyttely – Ayrshire Winter Show 2022
Junior Showmanship 2004-2016 syntyneille nuorilla
LAUANTAI 29.1.
Holstein Show
Lelulehmäluokka
Showmanship 18 vuotta täyttäneille

KILPAILUKUTSU
Näyttely on avoin kaikille rotupuhtaille ayrshirehiehoille ja -lehmille, ja siihen voivat osallistua
30.9.2021 syntyneet ja sitä vanhemmat eläimet. Eläimet jaetaan luokkiin iän mukaan. Näyttelyn
toisena päivänä järjestetään Holstein Show, jota koskevat samat ikä- ja luokkarajat.
Näyttelyn järjestäjä pidättää oikeuden luokka- ja ohjelmamuutoksiin tarvittaessa.
Molempien rotujen tuomarina toimii David Hanson USA:sta.
Eläimiä voidaan tuoda näyttelyhalliin jo keskiviikkoiltana 26.1. ja viimeistään näyttelyyn on saavuttava
torstaiaamuna 27.1. Eläimet saavat poistua lauantaina näyttelyn jälkeen. Kaikilta näyttelyyn
osallistuvilta karjoilta edellytetään kahdet sierainlimanäytteet ja tankkimaitonäyte M. boviksen varalta
ETT:n ohjeiden mukaisesti. Kellonajat, tarvittavat terveystodistukset ja muut yksityiskohdat
tiedotetaan tarkemmin karjanomistajakirjeessä.
Osallistumismaksu on 90 € (+alv 24%) / eläinpaikka Ayrshirekasvattajien jäsenille ja
100 € (+alv 24 %) / eläinpaikka ei-jäsenille koko näyttelyn ajalta eläimen iästä riippumatta.
Paikkavaraukset tulee tehdä 15.11.2021 mennessä. Eläintiedot ja varaeläimet on ilmoitettava
29.12.2021 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä toimitetaan hiehoista Minun Maatilani ohjelman eläinkortti ja lehmistä ProAgrian verkkopalvelun lehmäkortti sekä tiedot eläimen omasta
tai emän parhaasta tai viimeisimmästä 305 pv:n tuotoksesta, jos osallistuvalla eläimellä ei ole omaa
täyttä 305 pv:n tuotosta.
Kasvattajaluokkiin ilmoittaudutaan näyttelypaikalla. Junior Showmanshipiin voivat osallistua vuosina
2004 - 2016 syntyneet nuoret. 2015 - 2016 syntyneet sekä muut avustajaa tarvitsevat lapset voivat
osallistua kilpailuun avustajan kanssa.

Luokkajako: Syntymäaika tai muu osallistumisen peruste:
1. Kesävasikat / Summer calf
2. Keväthiehot / Junior yearling
3. Talvihiehot / Intermediate yearling
4. Syyshiehot / Senior yearling
5. Kesähiehot / Summer yearling
6. 2-vuotiaat hiehot / Junior & 2-year old heifers

1.6. - 30.9.2021 syntyneet vasikat
1.3. - 31.5.2021 syntyneet vasikat
1.12.2020 – 28.2.2021 syntyneet hiehot
1.9. - 30.11.2020 syntyneet hiehot
1.6. - 31.8. 2020 syntyneet hiehot
1.12.2019 - 31.5.2020 syntyneet hiehot

7. Kasvattajaluokka hiehot / Junior Breeder’s herd
Kolme hiehoa samalla kasvattajanimellä,
kaksi kolmesta pitää olla näytteilleasettajan omistuksessa
8. Junior Championship 1. ja 2. sijalle tulleet jokaisesta hieholuokasta, näistä valitaan
Junior Champion, Reserve Junior ja Honorable Mention
9. 2-v lehmät / 2-year old cows
10. 3-v lehmät / 3-year old cows
11. 4-v lehmät / 4-year old cows
12. 5-v lehmät / 5-year old cows
13. Varttuneet lehmät /Mature cows

1.9.2019 - 28.2.2020 syntyneet lehmät
1.9.2018 - 31.8.2019 syntyneet lehmät
1.9.2017 - 31.8.20178syntyneet lehmät
1.9.2016 - 31.8.2017 syntyneet lehmät
ennen 1.9.2016 syntyneet lehmät

14. Paras utare / Best udder

jokaisesta lehmäluokasta valitaan paras utare, ja
näistä valitaan näyttelyn paras utare

15. Kasvattajaluokka lehmät / Breeder’s herd

Kolme lehmää samalla kasvattajanimellä,
kaksi kolmesta pitää olla näytteilleasettajan
omistuksessa.

16. Grand Championship 1. ja 2. sijalle tulleet jokaisesta lehmäluokasta, näistä valitaan
Grand Champion, Reserve Grand ja Honorable Mention
Huom! Eläinpaikkoja on rajoitetusti ja etusija on ayrshirerodulla. Hosteinit otetaan näyttelyyn
ilmoittautumisjärjestyksessä, enintään 5 eläintä/tila. Lisäksi osallistuvien holsteinien määrää
voidaan joutua rajaamaan muilla tavoin ilmoittautumisten perusteella.
Muistakaa ilmoittaa eläinpaikkoja varatessanne mitä rotua varaus koskee!
Näyttelyihin, Junior Showmanshipiin ja Showmanshipiin ilmoittautumiset 29.12.2021 mennessä
osoitteeseen salla.rautio@gmail.com.

TERVETULOA !
Suomen Ayrshirekasvattajat - Finnish Ayrshire Breeders ry
Lisätiedot:
Hanna Jaara
050 3562098
Juha Rinkinen
040 517 6465
Laura Laiholahti 044 552 4493
Markus Turunen 040 772 3974

