Ilmoittautuminen – Entry Form

Corydon-sukuisten collieiden katselmukseen
ACP Meeting

ACP Katselmus · ACP Meeting
Katselmuksen paikka ja aika
Place and time of the Meeting
Katselmusluokka / Class

Vääksy – Hotelli Tallukka 30 - 31.7.2022 Alkaen klo: 10:00

Pennut alle 6kk
Puppy under 6m

Pennut 6 – 9kk
Puppy 6 – 9m

Juniorit 9 – 15kk
Junior 9 – 15m

Nuoret 15 – 24kk
Intermediate 15 – 24m

Avoin 2 – 4v
Open 2 – 4y

Avoin 4 – 7v
Open 4 – 7y

Veteraanit 7 – 10v
Veteran 7 – 10y

Veteraanit yli 10v
Veteran over 10y

Ei Corydon sukuinen
Not Corydon family

Kasvattajaluokka
Breeder Class

Jälkeläisluokka
Progeny Class

(Kasvattaja ja jälkeläisluokka 3-10 kasvattia, myös pennut)
(Luokat koostuvat lauantaina uroksista ja nartuista)
(Breeder and Progeny Class 3-10 dogs, also puppy)
(Classes consist of only males and on females Saturday)

Koira · Dog
Koiran nimi
Name of the dog
Rekisterinumero
Registration number
Väri
Colour
Isän nimi
Name of Sire
Emän nimi
Name of Dam

Syntymäaika
Date of birth
Uros
Dog

Narttu
Bitch

Kasvattaja · Breeder
Kasvattaja
Breeder

Omistaja · Owner
Omistajan nimi
Name of the owner
Osoite
Street, zip and city
Sähköposti
e-mail
Puhelin no:
Tel. no:

Huomioi, että päivät aloitetaan kasvattaja- ja jälkeläisluokilla,
lauantaina arvostellaan urokset ja nartut!
Handler – luokissa ja parikilpailussa koiran sukupuolella ei ole väliä.

Please note that the days start breeders and progeny classes
and that male and female is judgement on Saturday!
Handler classes and a pair competition, does not matter the gender of
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Ilmoittautuminen Katselmuksen lisäluokkiin · Additional categories

Lisäluokat uroksille ja nartuille lauantaina
Lisäluokissa, Handler–luokissa ja parikilpailussa koiran sukupuolella ei ole väliä
Additional categories for males and bitches on Saturday
Additional categories, Handler classes and a pair competitions, are open dogs and bitches
Koiran nimi
Name of the dog
Paras Soopeli väri
(3 € / koira)
Paras Tricolour väri
(3 € / koira)
Best Sable colour
Best Tricolour colour
Paras Blue Merle väri
(3 € / koira)
Paras Pää & Ilme
(3 € / koira)
Best Blue Merle colour
Best Head & Looks
Parhaat liikkeet & Häntä
(3 € / koira)
Parikilpailu
(3 € / osallistuminen)
Lauantai
Best Movements & Tail
Pair Competition
Yllä mainitun koiran parin nimi
Above dog pair name

Handler Kilpailut · Handler Competitions
Junnu & koira (alle 10-vuotias esittäjä, rotuna PK Collie)
Junior & dog (under 10 years handler, breed Rough Collie)
Esittäjän nimi
Name of handler
Koiran nimi
Name of the dog
Nuori & koira (10–16-vuotias esittäjä, rotuna PK Collie)
Young & dog (10–16 years handler, breed Rough Collie)
Esittäjän nimi
Name of handler
Koiran nimi
Name of the dog
Senior & koira (yli 16-vuotias esittäjä, rotuna PK Collie)
Senior & dog (over 16 years handler, breed Rough Collie)
Esittäjän nimi
Name of handler
Koiran nimi
Name of the dog

(3 € / osallistuminen)
Lauantai

(3 € / osallistuminen)
Lauantai

(3 € / osallistuminen)
Lauantai
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Ilmoittautuminen Ruokailuun · Enrolment to Eating
Merkitse listaan kuinka monta henkilöä osallistuu mihinkin ruokailuun.
Kaikki ruokailut maksetaan paikan päällä.
Koko tapahtuman ajan lisäksi on ostettavissa kahvia, pullaa, sämpylöitä, virvokkeita, grillimakkaroita ym.
Mark how many people are involved in the eating lunch and dinner.
All meals will be paid on the event.
Coffee, buns, bread rolls, soft drinks, barbecue sausages etc will be available for purchase the whole day

Lauantai 30.07.2022 Lounas noin klo 13:00 - 14:00 Saturday Lunch
Huom. Kehässä tauko luonaan ajan
Note Lunch break in the ring
Hinta: 15,00 € / henkilö
(Lounaslistan mukainen viikonloppulounas sisältäen jälkiruoan / kahvin)
Price: 15.00 € / person
(Weekend with lunch including dessert / coffee)
Henkilöä
Persons

Lauantai 30.07.2022 26 vuotis juhlallallinen klo 20:00
Saturday 30.07.2022 26th anniversary gala dinner at 8 p.m.
Hinta: Aikuiset 25,00 € / henkilö
(Tallukan buffet-illallinen)
Price: 25.00 € / person
(Tallukka buffet dinner)
Henkilöä
Persons

Sunnuntai 31.07.2020 Lounas noin klo 13:00 - 14:00 Sunday Lunch
Huom. Ohjelmassa tauko luonaan ajan
Note The program will take a break from time
Hinta: 15,00 € / henkilö
(Lounaslistan mukainen viikonloppu lounas sisältäen jälkiruoan / kahvin)
Price: 15.00 € / person
(Lunch schedule according to the weekend with lunch including dessert / coffee)
Henkilöä
Persons

Erikoisruokavaliot / Special Food
Jos tarvitset dieettiruokaa, niin merkitse se tähän.
Sinulle valmistetaan sopiva ruoka kaikille niille aterioille, jotka olet yläpuolelle merkinnyt.
If you need a special diet food, mark it here
We will prepare appropriate food for all the meals that you have marked above
Kasvisruoka
Vegetable diet
Joku muu, mikä?
Something else, what?

Hyla ruoka
Hyla food

Laktoositon ruoka
lactose-free food

Gluteiiniton ruoka
Gluten-free food
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Ilmoittautumismaksut / Registration fees
1. koira 20,00 €, 2. koira 10,00 € jne. / koira. yli 10v ilmaiseksi
Ei Corydon sukuinen collie 10,00 €
Lisäluokat 3,00 €
Kasvattaja- ja jälkeläisluokat ilmaiseksi
1. Dog € 20.00, 2nd and etc 10,00 €, collies over 10 years old free of charge
Not Corydon family Collie 10,00 €
Additional Categories 3,00 €
Breeder and progeny Class for free of charge

Maksut / Payment
Maksetaan tilille: MAARIT KALKE, FI77 1011 3500 8682 36
Maksukuitti ilmoittautumisen mukaan
Payment to account: MAARIT KALKE, FI77 1011 3500 8682 36 / BIC NDEAFIHH
Send your registration with receipt for the payment

Ilmoittautuminen / Registration
Ilmoittautumisia toivotaan 30.6.2022 mennessä:

Sähköpostilla: eijaalvasto@gmail.com
Mikäli haluaa lähettää ilmoittautumiskaavakkeen postitse, osoite on:
Eija Alvasto / ACP-Klubi
Salpausselänkatu 34 B 17
45100 KOUVOLA
Registration before 30.06.2022 to the following address:

by e-mail: eijaalvasto@gmail.com
If you wish to submit a registration form by post, the address is:
Eija Alvasto / ACP-Klubi
Salpausselänkatu 34 B 17
45100 KOUVOLA

TERVETULOA / WELCOME

