
 

KUTSU 

KANSALLISEEN PONINÄYTTELYYN 

Vermon raviradalla 

3.-4.8.2013 

 

  

 
 

Näyttelyluokat 

 

Lauantai                

      1    1-vuotiaat oriit ja ruunat    

      2     2-vuotiaat oriit ja ruunat    

      3     3-vuotiaat oriit ja ruunat    

      4     1-vuotiaat tammat    

      5     2-vuotiaat tammat    

      6     3-vuotiaat tammat          

         

Sunnuntai                

      7    4-9 v. tammat ilman varsaa    

      8     10-17 v. tammat ilman varsaa    

      9     4-9 v. tammat varsan kanssa    

      10     10-17 v. tammat varsan kanssa    

      11     18 v. ja vanhemmat tammat varsan kanssa tai ilman    

      12     v. 2013 syntyneet orivarsat    

      13     v. 2013 syntyneet tammavarsat    

      14     4-17 v. jalostusoriit (vai orinumerolliset)    

      15     18 v. ja vanhemmat jalostusoriit (vain orinumerolliset)    

  16    4-9 v. ruunat 

  17    10 v. ja vanhemmat ruunat 

      18     Oriiden jälkeläisryhmät (vähintään 5 jälkeläistä)        

  19  Tammojen jälkeläisryhmät (vähintään 3 jälkeläistä)    

 

Käyttöluokat  

 

Lauantai 

 

  20     Ratsastusluokka taluttajan kanssa    

      21     Ratsastusluokka (ponin säkä alle 130cm) 

  22    Ratsastusluokka  (ponin säkä yli 130cm) 

 

  23   Driving class helppo  

  24  Driving class vaikea 

  25  Ohjasajo helppo 

  26  Ohjasajo keskivaikea 

  27  Poniagility   

Sunnuntai 

  28  Super mini handler (7 vuotiaat ja alle) 

  29  Mini junior handler (8-11 –vuotiaat) 

  30  Junior handler ( 12-15 –vuotiaat)   

 

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai yhdistää luokkia tarvittaessa. Näyttely on avoin jalostusohjesäännön mukaan 

polveutuville rekisteröidyille poneille. Jalostusoriiden luokissa osallistumisoikeus on vain Hippoksen antaman orinumeron 

omaavilla oreilla. 

Tuomarit ilmoitetaan myöhemmin kaikkien tuomareiden varmistuttua osoitteessa www.poninayttely.com . 

 

Huomio! 

    • Kaikki suomenpienhevoset arvostellaan sunnuntaina (myös nuoret, eli luokat 1-6). 

    • Minishetlanninponit arvostellaan omissa luokissaan. Muista merkitä ilmoittautumislomakkeeseen rodun kohdalle 

"minishettis". 

http://www.poninayttely.com/


RATSASTUSLUOKAT 

Arvostellaan englantilaisten periaatteiden mukaisesti. Luokka 20 on avoin alle 130 cm poneille taluttajan kanssa. Luokka 21 on 

tarkoitettu poneille joiden säkäkorkeus on alle 130cm ja luokka 22 poneille joiden säkä on yli 130cm. Ponit esitetään ainoastaan 

selästä käsin. Lähtömaksu ratsastusluokissa on 10 euroa, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä PONY:n tilille. Maksua 

maksaessa on viestikentässä mainittava teksti ”ratsastusluokkamaksu” sekä ratsastusluokkaan osallistuvan ponin nimi. 

 

MUUT KÄYTTÖLUOKAT 

Tänäkin vuonna järjestetään kilpailuluokat ohjasajossa, driving class-kisassa sekä poniagilityssä lauantaina (lähtömaksu on 15€ 

ensimmäisen luokan osalta, seuraavat saman ponin tai omistajan muiden ponien luokkien lähtömaksut ovat 10€) ja junior 

handler- sekä mini junior handler -kilpailu sunnuntaina (maksu 5 euroa). Kutsut näihin luokkiin, säännöt ja ratapiirrokset 

julkaistaan PONY:n kotisivuilla. Vuonna 2013 myös käyttöluokkiin ilmoittaudutaan samalla ilmoittautumislomakkeella kuin 

näyttelyluokkiinkin. Ilmoittautumisaika on sama kuin näyttelyssä. Lähtömaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä 

Shetlanninponiyhdistyksen tilille: Aktia 405010-2137641. Lisätietoja Nina Malmberg, p. 040-732 2229 tai 

nina_malmberg@hotmail.com . 

 

SUOMEN HIPPOKSEN KEHÄT: 

Suomen Hippos järjestää arvostelun nuorille poneille edellisvuosien tapaan.  

Ilmoittautuminen tapahtuu etukäteen Heppa-järjestelmään. Viimeinen ilmoittautumispäivä 1.7.2013 ja näyttelymaksun eräpäivä on 

3.7.2013. Näyttelyyn osallistuminen edellyttää näyttelymaksun maksamista eräpäivään mennessä. Näyttelyyn ei oteta jälki-

ilmoittautumisia.  

Rakennearvosteluun voivat osallistua vain myös rotunäyttelyyn osallistuvat 1-2 -vuotiaat oriit sekä 1-3 -vuotiaat tammat ja ruunat 

(pl. suomenpienhevoset).  Huomioithan, että 3-vuotiaita connemara-tammoja ei ole mahdollista jalostusarvostella tammoina 

(kantakirjata) Vermossa! 

Varsanäyttely toteutetaan Drive in -periaatteella kahdessa kehässä.  

Tarkemmat ohjeet julkaistaan myöhemmin osoitteessa www.poninayttely.com sekä Hippoksen omilla Internet-sivuilla. 

Lisätietoja Eeva Lehtiseltä, eeva.lehtinen@hippos.fi tai 020 760 5262. 

 

TUNNISTUS / MITTAUS 

Sunnuntaina 4.8. tarjoamme mahdollisuuden tuoda varsasi tunnistettavaksi tai aikuisen mitattavaksi. Tunnistamisen ja 

mittaamisen hoitaa Uudenmaan läänin hevosjalostusliitosta Sonja Skogberg. Ilmoittautumiset 15.5-16.6 osoitteeseen 

sonja.skogberg@pp.inet.fi. Huom. Tunnistettavien varsojen ja mitattavien aikuisten tulee osallistua myös näyttelyyn. 

 

ILMOITTAUTUMINEN 

Ilmoittautumisaika on 15.5.–16.6.2013.  

 

Sähköinen ilmoittautumislomake löytyy PONY:n sivuilta osoitteesta www.poninayttely.com 15.5 alkaen. 

Postitse ilmoittautuessa lomake lähetetään osoitteeseen: Hanna Asklöf, Lepistöntie 2332, 25360 Pertteli. Postitse ilmoittautuminen 

päättyy jo aikaisemmin ja 14.6. leimattu kirje huomioidaan.  

Ilmoittautumismaksut maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä PONY:n tilille: Nordea 116630-202434. Kirjoita viestikenttään 

jokaisen ponin rekisterinumero ja virallinen nimi. 

Jos ilmoittautumismaksua ei ole maksettu ilmoittautumisaikana, ponin ilmoittautumista ei hyväksytä. Jälki-ilmoittautumisia ei 

huomioida. 

HUOM! Suomalaisomistuksessa olevan ponin on oltava ilmoittautumishetkellä Suomen Hippos ry:n rekisterissä. Ulkomaisen 

ponin on oltava oman kotimaansa rekisterissä. 

NÄYTTELYMAKSUT: 1. poni 35€ 2. poni 30€ ja siitä seuraavat 25€ 

 

Lisätietoja   www.poninayttely.com tai 

      Janina Ahola janina.ahola@poninayttely.com 

 

Tervetuloa näyttelyyn  

                                                                                                          
 
www.shkl.net                          
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