
NÄYTTELYKUTSU    Orimattila 
 
Kutsu islanninhevosten kansainväliseen 
jalostusarvosteluun sekä kansalliseen 
varsanäyttelyyn 11.-12.6.2022 Orimattilaan.  
 

NÄYTTELYPAIKAT 

Kaikkien näyttelyhevosten rakennearvostelut tapahtuvat Orimattilan ratsastuskeskuksen maneesissa 
(Hevostie 14, Orimattila). Kokonaisarvosteltavien ratsastusarvostelut raviradalla (Hevostie, 
Orimattila). 

  

TUOMARIT JA ARVOSTELU 

Näyttelyssä arvostelee kaksi FEIF-tuomaria ja 3-vuotiaiden ja nuorempien sekä 4-vuotiaiden 
rakennearvosteltavien arvostelussa FEIF-tuomareiden lisäksi kansallinen jalostustuomari.  

Näyttelyssä noudatetaan kokonaisarvosteltavien hevosten osalta FEIF-sääntöjä kansainvälisille 
islanninhevosnäyttelyille (FIZO) sekä Suomen Hippoksen jalostusohjesääntöä.  

 Näyttelyyn voivat osallistua 1-v. ja vanhemmat tammat, oriit ja ruunat. Hevosten tulee olla 
rekisteröity Suomen Hippoksen rekisteriin sekä Worldfenguriin. Hevosten polveutuminen tulee olla 
vahvistettu DNA testein ja testitulos tulee löytyä Worldfengurista 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 jenni.teikari@hippos.fi.   

1–3-vuotiaiden sekä 4-vuotiaiden rakennearvosteltavien liikkeet arvostellaan rakenteen lisäksi 
vapaana juoksutettuna.  

4-vuotiaat ja vanhemmat kokonaisarvosteltavat hevoset esitetään sekä rakennearvostelussa että 
ratsain.   

5-vuotiaat ja vanhemmat hevoset on mahdollista esittää pelkästään rakennearvostelussa 
kokonaisarvosteltavien hevosten tavoin saaden viralliset rakennepisteet, mutta hevosia ei palkita eikä 
oriille myönnetä astutuslupia pelkän rakennearvostelun perusteella.  

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 20.5.2022, jonka jälkeen jälki-ilmoittautumisia otetaan 
vastaan 29.5.2022 saakka. Jälki-ilmoittautuneille osallistumismaksu + 20 e.  

 
NÄYTTELYMAKSUT 

Näyttelymaksu laskutetaan ilmoittajalta. Lasku lähetetään ilmoittajan sähköpostiin sekä Oma Talliin. 
Eräpäivä on 24.5.2022. Maksamalla näyttelymaksun varmistat hevosen osallistumisen näyttelyyn! 

HINNASTO 2022     
  

 Varsat      50 €        
 Rakennearvosteltavat tammat ja ruunat (3-4-vuotiaat)  110 € 
 Rakennearvosteltavat oriit (3-4-vuotiaat) (sisältää v. 2022 orilisenssin) 140 € 
 Rakennearvosteltavat tammat, ruunat ja oriit (yli 4-vuotiaat)  140 € 
 Kokonaisarvosteltavat tammat ja ruunat   210 € 
 Kokonaisarvosteltavat oriit (sisältää v. 2022 orilisenssin)  320 € 
 Röntgenkuvien tarkastus    50 €

  
Karsinapaikkojen varaamisesta tiedotetaan näyttelykirjeessä. 

RÖNTGENKUVAT JA ELÄINLÄÄKÄRINTARKASTUS 

 5-vuotiaiden ja vanhempien oriiden osalta röntgenkuvat on otettava ennen näyttelyä, mikäli 
hevosella ei ole Worldfengurissa aikaisempaa lausuntoa röntgenkuvista. Kuvien on oltava Hippoksessa 
viimeistään 11.5.2022, mistä ne toimitetaan edelleen lausuttavaksi eläinlääkärille. Ilman WF:ään 
merkittyjä röntgenkuvia tuomareilla on oikeus kieltää kokonaisarvosteltavan oriin osallistuminen 
näyttelyyn. 

3-4-vuotiaiden hyväksyttyjen oriiden osalta röntgenkuvat voi toimittaa myös näyttelyn jälkeen. 

 Hevosen yleinen terveydentilan tarkastus tehdään näyttelyssä paikan päällä! 

 Katso tarkemmat ohjeet oriiden hyväksymiseen www.hippos.fi > Jalostus ja näyttelyt > Näyttelyt ja 
jalostusarvostelut > Ratsut ja ponit > Islanninhevoset. 

POLVEUTUMISEN VARMISTAMINEN 

Hevosten polveutuminen tulee olla vahvistettu DNA testein ja testitulos tulee löytyä Worldfengurista 
(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 Johanna Korpi, jalostus@islanninhevonen.net, puh.040-5868769 

Tervetuloa! 
Suomen Islanninhevosyhdistys ry & Suomen Hippos ry 

 


