
  

 

Kutsu 

 

Tervetuloa EBEF-Show’hun ja Nuorten Hevosten Championiin Ypäjälle 16.-

17.9.2017. Näyttely järjestetään lauantaina ja sunnuntaina, kilpailutapahtuma 

sunnuntaina. Molemmat tapahtumat ovat avoimia lämminverisille ratsuhevosille 

sekä ratsuponeille.   

  

Lauantai 16.9.2017 klo 12.00 alkaen 

Luokka 1 EBEF-Show Open Sale maitovarsat, este- ja kenttähevoset 

Avoin FWB-, Hannover-, Oldenburg-,Trakehner-, Holsteiner-, KWPN- sekä Deutsches Reitpferd- kantakirjoille sekä muille 

hyväksytyistä kantakirjoista polveutuville ratsuhevosille että ratsuponeille. 

Luokkamaksu 90,00 € 

 

Luokka 2 EBEF-Show Open Sale maitovarsat, askellajihevoset 

Avoin FWB-, Hannover-, Oldenburg-,Trakehner-, Holsteiner-, KWPN- sekä Deutsches Reitpferd- kantakirjoille sekä muille 

hyväksytyistä kantakirjoista polveutuville ratsuhevosille että ratsuponeille. 

Luokkamaksu 90,00 € 

 

Luokka 3 EBEF-Show Kantakirjaus/jalostusarvostelu varsalliset tammat, FWB-, SRP-, Hannover- tai 

Oldenburg- kantakirjaan 

Luokkamaksu 40,00 € + kantakirjan oma maksu 

 

Varsojen tunnistus 

Tunnistus varataan ilmoittautumisen yhteydessä. Hämeen Hevosjalostusliitto tunnistaa Suomeen rekisteröintiä varten 

(FWB/SRP). Tunnistuksen hinta 80,00 €, maksu käteisellä paikan päällä. Tilaisuudessa on mahdollisuus tunnistaa myös 

Hannover- ja Oldenburg-kantakirjoihin. Maksu luottokortilla tai käteisellä paikan päällä. 

 

Sunnuntai 17.9.2017 klo 9.00 alkaen 

 

Luokka 4 EBEF-Show Open Sale 1-3 -vuotiaat, este- ja kenttähevoset 

Avoin FWB-, Hannover-, Oldenburg-,Trakehner-, Holsteiner-, KWPN- sekä Deutsches Reitpferd- kantakirjoille sekä muille 

hyväksytyistä kantakirjoista polveutuville ratsuhevosille että ratsuponeille. Luokka on samalla Suomen Hippoksen 

virallinen varsanäyttely. 

Luokkamaksu 60,00 € 

 

Luokka 5 EBEF-Show Open Sale 1-3 –vuotiaat, askellajihevoset 

Avoin FWB-, Hannover-, Oldenburg-,Trakehner-, Holsteiner-, KWPN- sekä Deutsches Reitpferd- kantakirjoille sekä muille 

hyväksytyistä kantakirjoista polveutuville ratsuhevosille että ratsuponeille. Luokka on samalla Suomen Hippoksen 

virallinen varsanäyttely. 

Luokkamaksu 60,00 € 

 

Luokka 6 EBEF-Show 2-3-v. Hannover- ja Oldenburg -tammojen näyttelyluokka 

Näyttelyluokassa mahdollisuus saada tammalle 1A-palkinto. 

Luokkamaksu 40,00 € 

 



  

 

Luokka 7 EBEF-Show Kantakirjaus/jalostusarvostelu varsattomat tammat FWB-

, SRP-, Hannover- tai Oldenburg- kantakirjaan 

Luokkamaksu 40,00 € + kantakirjan oma maksu 

 

Luokka 8 EBEF-Show Tammatesti FWB-, SRP- , Hannover- ja Oldenburg- 

kantakirjoille 

Luokkamaksu 60,00 € + kantakirjan oma maksu 

 

Luokka 9 NHC 2v estechampion,  

avoin 2015 syntyneille lämminverisille ratsuhevosille sekä ratsuponeille 

Luokkamaksu 60,00 € 

 

Luokka 10 NHC 2v askellajichampion,  

avoin 2015 syntyneille lämminverisille ratsuhevosille sekä ratsuponeille 

Luokkamaksu 60,00 € 

 

Luokka 11 NHC 3v estechampion,  

avoin 2014 syntyneille lämminverisille ratsuhevosille sekä ratsuponeille 

Luokkamaksu 60,00 € 

 

Luokka 12 NHC 3v askellajichampion,  

avoin 2014 syntyneille lämminverisille ratsuhevosille sekä ratsuponeille 

Luokkamaksu 60,00 € 

Jos hevonen osallistuu sekä ikäluokkansa askellaji- että estechampion luokkaan, maksu 100€, joka sisältää myös 

rakennearvostelun. Tällöin hevonen osallistuu myös Suomen Hippoksen nuorten hevosten testiin, ja on oikeutettu 

testistä maksettaviin palkintoihin (ks. www.hippos.fi). 

 

 

  

Erityismääräyksiä: 

 Ilmoittautuminen 

1. Ilmoittautuminen tehdään ilmoittautumislomakkeella, www.ebef-show.sporttisaitti.com > Ilmoittautuminen. 

Jokaiseen luokkaan ilmoittaudutaan erikseen. 

2. Maitovarsojen tulee olla vähintään 4 viikon ikäisiä. 

3. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 20.8.2017, jälki-ilmoittautuneita ei oteta. 

4. Nuorten Hevosten Championiin osallistumisoikeus on kaikilla Suomen Hippoksen rekisteriin merkityillä 

lämminverisillä ratsuhevosilla ja ratsuponeilla. Tammat, oriit ja ruunat arvioidaan samassa luokassa, mutta 

sijoitetaan aikatauluun omissa ryhmissään. 

5. Kaikkien luokkiin 3-12 hevoten hevospassit tarkastetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 

6. Luokissa 10 ja 12 hevoset arvioidaan sekä maasta käsin esitettynä että vapaana. 

Maksut 

7. Ilmoittautuessa sitoudut maksamaan näyttely-/kilpailumaksun. Maksut maksetaan viimeiseen 

ilmoittautumispäivään mennessä tilille: Suomen Hippos ry FI42 8000 1500 6005 81. Viestiksi 

EBEF/hevosen/hevosten nimet. Varaudu esittämään kuitti kansliassa! 

8. EBEF-Show Open Sale –luokkiin osallistuvat hevoset, joilla on sama omistaja saavat alennusta seuraavin 

perustein: 

- yhdestä kolmeen (1-3) saman omistajan hevosta 90,00€/maitovarsa tai 60,00€/1-3-vuotias 

http://www.ebef-show.sporttisaitti.com/


  

 

- neljästä kuuteen (4-6) saman omistajan hevosta 30 % alennus per hevonen 

- seitsemännestä (7 ->) saman omistajan hevosesta eteenpäin 40 % alennus per 

hevonen 

9. Ilmoittautumisajan jälkeen perutuista ilmoittautumisista luokkamaksusta 

palautetaan 50 % ainoastaan eläinlääkärintodistusta vastaan. 

Eläinlääkärintodistuksen voi esittää tapahtuman aikana kansliassa tai sen voi 

toimittaa sähköpostitse ebef.show@gmail.com viimeistään viikko tapahtuman jälkeen. 

10. EBEF-Show Open Sale –luokkien 1-2 luokkamaksuun sisältyy katalogin kuvallinen ilmoitus sukutietoineen, 

varsojen esittäminen sekä valokuvaus ja videointi.  

11. EBEF-Show Open Sale –luokkiin nro 4-5 sisältyy katalogin kuvallinen ilmoitus sukutietoineen, videointi sekä 

valokuvaus.  

Katalogi 

12. Luokkien 3 ja 6-8 osallistujien tiedot tulevat katalogiin ilman kuvaa, pelkillä sukutiedoilla.  

13. Nuorten Hevosten Championiin osallistuvien tiedot ovat omassa katalogissaan. 

14. EBEF-Show katalogin kuvat tulee toimittaa 20.8.2017 mennessä ebef.show@gmail.com. Kuvan lähettäjä vastaa 

siitä, että hänellä on oikeus käyttää kuvaa. Kuvan lähettäjä vastaa siitä, että hänellä on oikeus käyttää kuvaa. 

Kuvan tulee olla vaakasuuntainen ja täyttää seuraavat kriteerit: kuvien on oltava korkearesoluutioisia ja 

korkealaatuisia orinaaliversioita eli ne eivät saa olla muokattuja. Kuvien tulee olla tarkkoja. Ne tulee toimittaa 

jpg tai tiff-muodossa. 

Aikataulu ja palkinnot 

15. Aikataulu julkaistaan noin kolme viikkoa ennen tapahtumaa. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. 

16.  Open Sale –luokissa palkintoina ruusukkeet, raha- ja esinepalkinnot. Champion-luokissa palkintoina ruusukkeet 

ja esinepalkinnot sijoitussäännön mukaisesti, voittaja palkitaan myös loimella. Lisäksi luokkien paras ori ja paras 

tamma palkitaan ruusukkeella.  

17. Suomen Hippoksen tammatestiin, nuorten hevosten testiin ja jalostusarvosteluun osallistuvat sekä viralliseen 

varsanäyttelyyn osallistuvat 1-3-vuotiaat ovat oikeutettuja kasvattajapalkkioihin Suomen Hippoksen sääntöjen 

mukaisesti. (ks. www.hippos.fi) 

Muuta 

18. Karsinapaikka- ja majoitusvaraukset suoraan Hevosopistolta: www.hevosopisto.fi/majoitusvaraus 

19. Hevosia ja esittäjiä ei ole vakuutettu järjestäjien toimesta. Tilaisuuteen osallistuminen tapahtuu hevosen 

omistajan ja kaikkien asianosaisten omalla vastuulla. 

20. Tilaisuudessa noudatetaan SRL:n antidopingmääräyksiä. Järjestäjä suosittelee, että hevoset olisivat rokotettuja. 

21. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.  

  

 

 

Tervetuloa! 

 

Suomen Hippos ry, Hevosopisto Oy, Suomen Hannoveryhdistys ry 

mailto:ebef.show@gmail.com
mailto:ebef.show@gmail.com
http://www.hippos.fi/
http://www.hevosopisto.fi/majoitusvaraus

