
Kaniininkasvattajat ry järjestää ulkomuotonäyttelyn kaneille 18.11.2017 Astrum-
Areenalla Salossa (os. Salorankatu 4 - 6, Salo)

Luokat:

L =Aikuiset eläimet (A), nuoret eläimet (B), yksittäiset eläimet (C), yhdistelmät (F) 
yhdessä
X = Eurooppa-luokka

Tuomarit:

Vahvistetaan myöhemmin (tuomarit pohjoismaista).

Hinnat: 

L-luokka (pohjoismainen standardi):

Osallistumismaksu: 10€/kani (yksi hinta kaikille osallistujille, niin jäsenille kuin 
muillekin).

X-luokka (Eurooppa-standardi):

Osallistumismaksu: 10 € + 3 € /kani (Kaikki Eurooppa-luokan kanit arvostellaan 
myös pohjoismaisen standardin mukaan. Mikäli kanirotu on esitelty vain Eurooppa-
standardissa, on maksu 10 € /kani)

Ilmoittautumisohjeet:

Täytä ilmoittautumislomake (jokaisesta rodusta oma lomake) huolella ja maksa 
ilmoittautumismaksut Kaniininkasvattajat ry:n tilille FI68 5253 1520 0617 72, käytä 
viitenumeroa 18115. Lomakkeen rotu-kohta on jaoteltu Eurooppa-standardin 
mukaisesti ja siksi esim. Hermeliinistä on useita vaihtoehtoja, turkin tai värin 
mukaan. Ole tarkkana valinnoissasi.

Lähetä täytetty alkuperäinen Excel-ilmoittautumislomake (tai lomakkeet) ja kuitti 
maksuista sähköpostin liitteenä os. nayttelyt@kaniininkasvattajat.fi. Saat 
paluupostissa kuittauksen postistasi ja vahvistuskirjeen viimeistään viikkoa ennen 
näyttelyä. 

Ilmoittautumisten tulee olla perillä 20.10.2017. Tämän jälkeen otetaan 
myöhästyneitä ilmoittautumisia vastaan vain erillisellä sopimuksella/hinnalla.

Lisätietoa näyttelyistä sekä ilmoittautumislomakkeen löydät kaniininkasvattajien sivulta 
www.kaniininkasvattajat.fi/nayttelyt
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Ohjeita sinulle, joka tuot kanisi näyttelyyn

Kanit tuodaan näyttelyyn takaovesta (katso kartta). Näyttelykanin tulee olla sille 
varatussa numeroidussa näyttelyhäkissä viimeistään lauantaina klo 9.30. Kanin saa 
poistaa häkistä vain arvostelun ajaksi.

Näytteilleasettaja vastaa kaniensa vesi- ja ruokahuollosta näyttelyn aikana. 
Näyttely-arvostelut pyritään saamaan päätökseen niin, että palkinnot voi noutaa 
ennen klo 17:ää.

Näyttelyssä palkitaan parhaiten menestyneet kanit: 95/282/376 pistettä tai 
enemmän saaneiden kanien omistajat voivat valita mieleisensä palkinnon 
palkintopöydästä. Tämän lisäksi palkitaan myös näyttelyn parhaat yksilöt sekä 
ryhmät.

Kaikki näytteilleasettajat saavat näyttelyluettelon lisäksi muiston Suomen ainoasta 
Eurooppa-näyttelystä.

Maksutonta pysäköintitilaa löytyy näyttelytilan läheisyydestä. Ovet avataan yleisölle 
klo 10. 

Saat vahvistuskirjeen sähköpostiisi ennen näyttelyä, kirjeessa on tarkemmat ohjeet 
näyttelypäivän kulusta.

Myytkö kanin:

Näyttelyssä voit myydä näyttelyyn osallistuvan kanin, täytä myyntihinta-sarake kanin 
osalta ja näyttelytoimisto hoitaa käytännön asiat.  Ilmoitusmaksu per kani on 2 €. 
Maksa maksu muiden maksujen kanssa ennakkoon samalla pankkisiirrolla.

Tarvitsetko majoitusta näyttelyaikana:

Salosta on varattu hotellihuoneita näyttelynaikaiseen majoitukseen - jos olet 
kiinnostunut majoituksesta, ota yhteyttä arto.salo@kaniininkasvattajat.fi niin saat 
lisätietoja.

Lisätiedot näyttelystä: 

Laura Mehtonen (laura.mehtonen@kaniininkasvattajat.fi tai 0400 775 432 )

Lisätiedot ilmoittautumisesta: 

Arto Salo (arto.salo@kaniininkasvattajat.fi tai 0500 783 002)

Tervetuloa!
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