
NÄYTTELYKUTSU Kiuruvesi 

 

Kutsu islanninhevosten kansalliseen varsanäyttelyyn 5.9.2020 Kiuruvedelle. Näyttelyyn voivat 
osallistua 1-2 vuotiaat tammat, ruunat ja oriit sekä kansallisesti virallisesti voidaan arvostella 3-
vuotiaat tammat. Lisäksi epäviralliseen rakennearvosteluun voidaan ottaa muita hevosia. 

 

NÄYTTELYPAIKKA 

Kaikkien näyttelyhevosten rakennearvostelut tapahtuvat Hingunniemen maneesissa (Hingunniementie 98, 
Kiuruvesi).  

  

TUOMARIT JA ARVOSTELU 
  
Näyttelyssä arvostelee vähintään yksi FEIF-tuomari ja lisäksi kansallinen jalostustuomari.  
  
Näyttelyssä noudatetaan FEIF-sääntöjä islanninhevosnäyttelyille (FIZO) sekä Suomen Hippoksen kansallista 
jalostusohjesääntöä.  
  
Näyttelyyn voivat osallistua 1-2 vuotiaat tammat, oriit ja ruunat. Lisäksi epäviralliseen rakennearvosteluun 
on mahdollista tuoda vanhempia hevosia, joista 3-vuotiaat tammat voidaan kuitenkin palkita kansallisella 
tasolla. 3-vuotiaiden ja vanhempien rakennearvostelut eivät ole kansainvälisesti virallisia yhden FEIF-
tuomarin arvostellessa eikä arvosteluja tallenneta World Fenguriin eikä nuorille 3-4-vuotiaille oreille voida 
myöntää jalostukseenkäyttöoikeutta.  
Hevosten tulee olla rekisteröity Suomen Hippoksen rekisteriin sekä World Fenguriin. Hevosten 
polveutuminen tulee olla vahvistettu DNA testein ja testitulos tulee löytyä World Fengurista ja hevosten tulee 
olla mikrosirutettuja. Mikäli hevosesta ei löydy mikrosirua, joudutaan myös yksilön polveutuminen 
määrittämään uudelleen DNA-testien avulla sirutuksen yhteydessä. Lisäksi hevosten tulee olla FEIF-sääntöjen 
mukaisesti rokotettuja. Kaikilla hevosilla tulee olla hevospassi ja rekisteröinti saatettuna loppuun. Lisätietoja 
tea.niemi@hippos.fi.  
  
1–4-vuotiaiden rakennearvosteltavien liikkeet arvostellaan rakenteen lisäksi vapaana juoksutettuna.   
 
5-vuotiaat ja vanhempia hevosia ei juoksuteta rakennearvostelun yhteydessä.  
 
Tarkempi aikataulu julkaistaan ilmoittautumisajan päätyttyä. 

 
ILMOITTAUTUMINEN 
  
Ilmoittautumisia otetaan vastaan vain Heppa-järjestelmän kautta. Ilmoittautumista varten tarvitset Oma 
Talli –tunnukset. Tunnushakemus: www.hippos.fi > Heppa-järjestelmä > Tunnushakemus. 
  
Lisätietoja ilmoittautumisista Suomen Hippos ry/Jenni Teikari/jenni.teikari@hippos.fi 

  
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 22.8.2021. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta. 
 
  

NÄYTTELYMAKSUT 
  

mailto:tea.niemi@hippos.fi
http://www.hippos.fi/


Näyttelymaksu laskutetaan ilmoittajalta. Lasku lähetetään ilmoittajan sähköpostiin sekä Oma Talliin.  
Eräpäivä on 24.8.2021. Maksamalla näyttelymaksun varmistat hevosen osallistumisen näyttelyyn! 
 
HINNASTO 2021 Kiuruvesi       

• Varsat  1-2 vuotiaat (virallinen arvostelu)   50 €              

• Rakennearvosteltavat 3v. tammat (kansallinen virallinen arvostelu) 70 €  

• Muut rakennearvosteltavat (epävirallinen arvostelu)  70 €  
 
 
Karsinapaikkojen varaamisesta tiedotetaan näyttelykirjeessä. 

 

POLVEUTUMISEN VARMISTAMINEN 
  
Hevosten polveutuminen tulee olla vahvistettu DNA testein ja testitulos tulee löytyä World Fengurista 
(oreilta vahvistus sekä isään, että emään, tammoilta ja ruunilta vähintään oma näyte) ennen näyttelyä. Oriin 
omistaja vastaa tarvittavien näytteiden toimittamisesta Hippokseen, josta näyte lähetetään laboratorioon. 
HUOM Jos epäilet tai tiedät, että orittasi ei ole DNA-testattu, ota yhteys jenni.teikari@hippos.fi saadaksesi 
ohjeet näytteen ottamiseksi. 
 
NÄYTTELYSSÄ NOUDATETAAN FEIF:IN ROKOTUSSÄÄNTÖJÄ JA SUOMEN HIPPOKSEN DOPINGSÄÄNTÖJÄ. 
  

Lisätietoja näyttelystä Marika Moring, jalostus@islanninhevonen.net, puh. 050 3456 834 

 
Tervetuloa! 

Suomen Islanninhevosyhdistys ry & Suomen Hippos ry 
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