SPK-päivät 21.-22.5.2016 Nurmeksen Hyvärilässä
Alustava ohjelma:
Lauantai
•
•
•
•

Blup-indeksi suomenpystykorvalle, yleistä indeksilaskennasta, esimerkkejä ajokoirilta ja hirvikoirilta sekä
mahdollisuuksista laskea blup indeksi suomenpystykorvalle, Anna-Elisa Liinamo
Kysymyksiä koiran terveyteen ja lisääntymiseen littyvistä asioista, eläinlääkäri Nina Menna vastaa
Luento Suomenpystykorvan rakenteen kehittymisestä, Pekka Kortekangas
Luento geenivaraohjelmasta, geneettisestä monimutoisuudesta, jalostuksen tavoiteohjelmista ja PEVISAohjelmista, Kirsi Sainio

Sunnuntai
•
•

Kyllä vanhakin koira oppii! Perustottelevaisuuden opettaminen, käytännön harjoittelua omilla koirilla.
Näyttelyharjoitus, ulkomuototuomari paikalla neuvomassa ja vastailemassa kysymyksiin

Majoitusvaihtoehtoja:
Kartanohotelli/ 10 hotellihuonetta
•
kahden hengen huoneita, joissa lisävuodemahdollisuus
•
alakerran huoneissa parvet
•
koiran voi tuoda 10 huoneeseen
Lomahuoneistot/ 4 huoneistoa
•
10 hengen lomahuoneistoja
•
koiran voi tuoda 4 huoneistoon
Rantatupa/ 7 huonetta
•
2-8 hengen huoneita
•
koiran voi tuoda huoneisiin
Pehtoori/ 6 huonetta
•
4 hengen huoneita
•
koiran voi tuoda huoneisiin

Ks. tarkempi esittely majoituskohteistamme
www.hyvarila.fi
Majoitus varataan koodilla Suomenpystykorvapäivät puhelimitse puh. 04010 45960 tai
sähköpostilla hyvarila@nurmes.fi

Tulethan sinäkin!

Majoitushintoja:

Kartanohotellin huoneet
1 hh		
60 €/vrk
2 hh		
70 €/vrk
perhehuone 		
90 €/vrk
•
hinnat sis. liinavaatteet, aamiainen sekä iltasauna
•
osa huoneista parvellisia/perhehuoneita (perhe= 2
aik. +1-3 lasta alle 14v.)
•
10 lemmikkihuonetta, lemmikkimaksu 10 €/ oleskelu
Kartanon lomahuoneistot
			1 vrk
2 vrk
1-2 henkilöä		
93 €
172 €
3-5 henkilöä		
145 €
228 €
6-10 henkilöä		
187 €
344 €
•
hinnat sisältävät liinavaatteet
•
lisähinnasta aamiainen 8 €/aikuinen ja 4 €/lapsi
4-14v.
•
loppusiivous 75 eur tai itse tehtynä
•
4 lomahuoneistoon voi tuoda koiria, lemmikkimaksu
10 €/oleskelu
Rantatupa & Pehtoorin talo
Hinnat: 27€/henkilö/vrk sisältäen majoituksen 2-6 hengen
huoneessa, liinavaatteet ja aamiaisen. Omilla liinavaatteilla
paketin hinta 20 €/ henkilö. 1 hengen huoneessa paketin
hinta 35 eur/hlö/vrk sis. liina-vaatteet ja aamiainen.

Kuva: Anniina Suoknuuti

Leirintäalue avataan vasta kesäkuun alussa, mutta
leirintäautolla/-vaunulla on mahdollista tulla. Hinta on
15€/vrk sis. sähkön. Huoltorakennusten käytössä olo
riippuu kevään etenemisestä.

Lisätietoja huhtikuun Pystykorvassa ja myöhemmin järjestön nettisivuilla!
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