ILMOITTAUTUMINEN
HAMSTERINÄYTTELYYN
Suomen Hamsteriyhdistys ry

Näyttelyn päivämäärä

Näyttelypaikka

HAMSTERIN TIEDOT
Hamsterin nimi* (titteleineen)

Syntymäaika* (väh. kuukauden tarkkuudella)

Laji/turkki*

Ikä näyttelypäivänä*

Syyrianhamsteri ( pk  lk  rex  satiini),  vkh campbelli ( satiini),  vkh talvikko,  vkh roborovski,  kiinankääpiö

___________ kuukautta ja ___________ päivää

Väri

Sukupuoli*

Isän nimi (titteleineen)

Emän nimi (titteleineen)

Kasvattajan nimi

Omistaja*

 Omistaja on Suomen Hamsteriyhdistys ry:n
jäsen

Osoite*

Puhelin

Sähköposti

 Haluan näyttelyvahvistuskirjeen sähköpostiini
 Tilaan näyttelyluettelon**

NÄYTTELYLUOKKA*
ULKOMUOTOLUOKKA***
Hamsteri on saanut aiemmin sertifikaatteja _________ kpl



LEMMIKKILUOKKA



LASTEN LEMMIKKILUOKKA
Hamsterin omistaja on alle 13-vuotias.



SUKUPOLVILUOKKA
Sukupolviluokkaan osallistuu 3 tai useampi eläin, jotka edustavat kolmea peräkkäistä
sukupolvea (eli ovat keskenään sukua suoraan alenevassa polvessa). Eläinten
tulee edustaa vähintään samaa perusväriä. Vähintään yhden eläimen tulee osallistua
kyseisen näyttelyn johonkin kilpailuluokkaan. Luokkaan osallistuminen ei edellytä
kasvattajanimeä. Luokkaan osallistuminen on maksutonta.

OHJEITA ILMOITTAUTUMISEEN

*)
**)
***)

Tieto on pakollinen.
Kun tilaat luettelon etukäteen, on hinta pienempi ja varmistat sen saatavuuden.
Ulkomuotoluokkaan osallistuessa hamsterin värin on suositeltavaa olla tiedossa.

Ilmoittautuminen on sitova. Näyttelymaksusta voi vapautua näyttelysääntöjen 13 §:n
mukaisesti. Näyttelymaksut tulee maksaa ennen näyttelyä ja maksuista on tuotava kuitti
näyttelypaikalle, jota vastaan saa numerolaput. Ilman kuittia näyttelyyn ei voi osallistua.

sukupolviluokkiin. Mikäli et tiedä hamsterin lajia, väriä tai sukupuolta, on suositeltavaa
ilmoittaa se ensimmäisellä kerralla vain lemmikkiluokkaan. Hamstraus- ja parikisoihin
ilmoittaudutaan vasta näyttelypaikalla.

Koe- ja ei-standardiluokkiin osallistuvat hamsterit ilmoitetaan ulkomuotoluokkaan.

Suomen Hamsteriyhdistys ry:n näyttelysäännöt ovat luettavissa internetosoitteessa www.
hamsteriyhdistys.fi.



Hamsterin rekisterinumero (ei pakollinen):


KASVATTAJALUOKKA
Kasvattajaluokkaan osallistuu 3 tai useampi eläin kahdesta tai useammasta
yhdistelmästä. Eläinten tulee edustaa vähintään samaa perusväriä. Kaikkien eläinten
tulee osallistua kyseisen näyttelyn johonkin kilpailuluokkaan. Luokkaan osallistuminen ei
edellytä kasvattajanimeä. Luokkaan osallistuminen on maksutonta.
Kasvattajanimi:

ALLEKIRJOITUS*
Vakuutan tiedot oikeiksi. Sitoudun
noudattamaan Suomen Hamsteriyhdistys ry:n näyttelysääntöjä.

Päiväys ja omistajan allekirjoitus

Lemmikkiluokkaan sekä ulkomuotoluokkaan saavat osallistua kaiken ikäisten omistajien
hamsterit. Lasten lemmikkiluokkaan saa osallistua, mikäli hamsterin omistaja on alle
13-vuotias – ikä ei kuitenkaan ole ko. luokkaan sitova.
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n näyttelyissä hamsteri voi osallistua sekä ulkomuoto- että
lemmikkiluokkaan yhtä aikaa. Näiden lisäksi hamsteri voi osallistua kasvattaja- sekä

Vaikka osallistuvalle hamsterille ei ole yläikärajaa, on syytä käyttää erityistä harkintaa iäkkäiden
hamstereiden ilmoittamisessa näyttelyyn.
Lisätietoja näyttelyistä saat Suomen Hamsteriyhdistyksen internetsivuilta
www.hamsteriyhdistys.fi sekä neuvontanumerosta 044 938 4833.

