ACP - Tapahtuma
28 - 29.7.2018 VÄÄKSYSSÄ, Hotelli Tallukassa
Tervetuloa viettämään perinteistä mukavaa koiramaista viikonloppua
10. epävirallisen ACP-katselmuksen merkeissä Hotelli Tallukkaan.
Colliekatselmus on tarkoitettu collieille, jotka ovat
vähintään 25 % Corydon sukuisia.
Tuomareiksi saapuvat rodun kotimaasta Englannista
arvostetut kasvattajat Miranda ja John Blake (kennel
Corydon).
Jokainen koira saa kirjallisen arvion ja tervetuliaiskassin.
Palkinnot katselmuksessa ovat totuttuun tapaan hienot ja
runsaat!
Paljon kivoja lisäluokkia, joihin kaikki voivat osallistua!
Perinteiseen tapaan jokainen osallistunut koira
valokuvataan ja jälkikäteen julkaistaan jokaisen tilattavissa
oleva värillinen kuvaluettelo tapahtumasta.

KATSELMUSLUOKAT:
(urokset lauantaina, nartut sunnuntaina)
-

-

-

Pennut alle 6kk ▪ Pennut 6-9kk ▪ Juniorit 9-15kk ▪
Nuoret 15-24kk ▪ Avoin 2-4v ▪ Avoin 4-7v ▪
Veteraanit 7-10v ▪ Veteraanit yli 10v
Kasvattajaluokat (kasvatteja 3-10 kpl) luokassa voi
olla myös pentuja ja koirat voivat olla myös samasta
pentueesta.
jälkeläisluokat (samoin kuin kasvattajaluokissa)

LISÄLUOKAT:
-

-

Paras väri (Blue Merle / Tricolour / Soopeli,
arvostellaan väreittäin)
Paras pää ja ilme
Parhaat liikkeet ja häntä
Parikilpailu (voivat olla eri sukupuolta)
”Ei Corydon sukuiset pitkäkarvaiset colliet”, luokka
niille, jotka eivät täytä ehtoja sukunsa puolesta, mutta
saman omistajan collie on ilmoitettu varsinaiseen
katselmukseen.
Huomio! Tämän luokan voittaja ei kilpaile
loppukilpailuissa.
Handler luokat (luokat, joissa kilpaillaan siitä kuka
esittää koiransa parhaiten)
 Rodun tulee olla pitkäkarvainen collie:
o Juniori & koira (alle 16v esittäjä)
o Seniori & koira (yli 16v esittäjä)

 Handler luokka perheen muun rotuisten koirien
esittämiseen

ACP-klubi toivottaa sydämellisesti tervetulleiksi kaikki
Corydon -sukuisten koirien omistajat ja ystävät
tekemään tästäkin katselmusviikonlopusta ikimuistoisen!

Ilmoittautumisia toivotaan 30.6.2018 mennessä
1.koira
Saman omistajan 2, jne. koira
Yli 10v veteraanit
Ei Corydon sukuiset colliet
Lisäluokat
Kasvattaja- ja jälkeläisluokat

20 €
10 €
ilmainen
10 €
3 € / luokka
ilmainen

Maksut tilille: FI81 3131 1000 4730 78 / ACP -klubi
BIC HANDFIHH
Lähetä ilmoittautumiset ja kuitti maksusta mieluummin
sähköpostilla osoitteeseen:

acpklubi1996@gmail.com

Mikäli haluaa lähettää ilmoittautumiskaavakkeen postitse,
osoite on:
Wilma Vainionpää / ACP-Klubi
Peijaksentie 3 N 28
01360 VANTAA
Muistathan liittää mukaan myös ilmoittautumiset
ruokailuihin!
Tapahtuma Info:

http://www.acpclub.com/
ja Facebook tapahtumasivulla:
https://www.facebook.com/events/249226738947324/

MAJOITUS
Varaa itse majoituksesi 30.6.2018 mennessä

Hotelli Tallukka Tallukantie 1, 17200 Vääksy

puh: 03 88881 / myynti@tallukka.fi / www.tallukka.fi
Muista mainita varauksen yhteydessä, että tulet ACP
tapahtumaan!

KUN, TAPAHTUMA LÄHESTYY…
Kustannussyistä emme lähetä erillistä kutsua
osallistujille ennen tapahtumaa.
Muista ottaa mukaan koirasi rokotustodistukset.
Saavu paikan päälle hyvissä ajoin ennen klo 10,
Lauantaina arvostellaan urokset, sunnuntaina nartut.
Huomioithan, että kasvattaja- ja jälkeläisluokat
arvioidaan heti lisäluokkien arvostelun jälkeen,
ennen pentujen arvostelun alkua.
Kun tulet paikalle, voit lunastaa infopisteeltä
tervetuliaiskassin, joka sisältää koirasi numeron ja
katselmusluettelon.

