Punaiset ja Punavalkoiset Irlanninsetterit ry’n näyttely punaisille ja
punavalkoisille irlanninsettereille (näyttelyssä ei jaeta sertifikaattia)

15.6.2013
Paikka Aitomäen NS-talo, Kouvola

Club Show 2013
Tuomareina

Kate & Gerald Condron, UK
(Covarney Setters)
Ilmoittautuminen
HUOM! Ikärajat poikkeavat virallisista
näyttelyistä
- pentuluokka 4-6 kk
- pentuluokka 6-9 kk
- junioriluokka 9-15 kk
- nuorten luokka 15-24 kk
- avoin luokka 2-7 v
- noviisiluokka
- sertiluokka (vähintään kolmen, Suomen muotovalionarvoon oikeuttavan
sertin saaneille)
- veteraaniluokka (yli 7 v)
- kasvattajaluokka (kasvattajan 3
kasvattia, jotka saavat olla samasta
yhdistelmästä) #
- jälkeläisluokka (3 saman koiran
jälkeläistä) #

jan 2. koira........17 euroa (alennuksen
saaminen edellyttää yhtä täysihintaista koiraa)
- Saman omistajan 3. jne
koira.............................12 euroa
- yli 10 vuotiaat veteraanit ilmaiseksi

# Vain kirjallisesti, etukäteen ilmoitetut
ryhmät voidaan esittää

Lisätietoja näyttelystä www.irlanninsetterit.com tai 050 574 9011/ Anu ilt.

- Juniori, nuorten-, noviisi-, avoin- ja
valioluokka....22 euroa
- Pennut, veteraanit ja saman omista-

Tilille:
IBAN FI92 1147 3000 2108 37
BIC NDEAFIHH
viite: 38001
Näytteyilmoittautuminen 20.5. mennessä osoitteella Club Show -13,
Heidi Husu, Rinkarinkuja 12 , 48810
Kotka. Maksukuitti tai sen kopio mukaan!

Näyttelyn säännöt löytyvät osoitteesta:
http://www.irlanninsetterit.com

TERVETULOA!
Näyttelypaikalla on buffetti
Menossa tuttuun tapaan mukana

Ilmoittautumislomake
Club Show 15.6.2013, Kouvola
Pentuluokka 4-6 kk ( )			
Pentuluokka 6-9 kk ( )
Junioriluokka 9-15 kk ( )
Nuorten luokka 15-24 kk ( )
Avoin luokka 2 v -> ( )

Sertiluokka (väh. 3 Suomen sertiä saaneille *) ( )
Veteraaniluokka (yli 7 v.) ( )
Noviisiluokka ( ) koirille jotka eivät ole osallistuneet virallisiin näyttelyihin
Kasvattajaluokka ( 3 kasvattia) ( )Huom! ennakkoilmoittautuminen!
Jälkeläisluokka (3 jälkeläistä) ( ) Huom! ennakkoilmoittautuminen!

Koiran voi ilmoittaa vain yhteen luokkaan (ei koske kasvattaja- ja jälkeläisluokkia)
* Viimeinen serti saavutettu yli kaksivuotiaana, ** Paikka, aika ja tuomari

Koiran ja omistajan tiedot
Rotu _________________________________________________ Narttu _____ Uros _____
Koiran tittelit _______________________________________________________________
Rekisterinumero ____________________________________________________________
Koiran nimi ________________________________________________________________
Syntymäaika ______________ Kasvattaja _______________________________________
Isä _______________________________________________________________________
Emä _____________________________________________________________________
Koiran saavuttamat sertit ** ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Omistaja __________________________________________________________________
Osoite ____________________________________________________________________
Puh ______________________________________________________________________
Näyttelykirjeeni ( ) saa, ( ) ei saa lähettää minulle sähköpostitse liitetiedostona
Sähköpostiosoitteeni _________________________________@______________________

Ilmoittautumismaksu _____ euroa maksettu tilille IBAN FI92 1147 3000 2108 37, viite 38001
Pvm __________ Allekirjoitus __________________________________________________

														
Näyttelyn ilmoittautumisosoite: Club Show -13, Heidi Husu, Rinkarinkuja 12, 48810 Kotka
Muista liittää maksukuitti tai sen jäljennös mukaan!
Aikataulu ja osallistumisnumero lähetetään sähköpostitse/ postitse n. viikko ennen näyttelyä.

