
      
 
 
 
  
 
 

        

                                                     
Osallistumisohjeet 

KANSAINVÄLISTEN ERÄMESSUJEN CIC:N KRITEERIT TÄYTTÄVÄÄN TROFEENÄYTTELYYN 
 
Kaikki CIC:n hyväksymät trofeelajit voi toimittaa arvosteltavaksi Kansainvälisille Erämessuille Riihimäelle. Messut järjestetään 4. –7.6.2020.   
 
Trofeet arvostellaan Kansainvälisen metsästyksen ja riistansuojeluneuvoston (CIC) arvosteluperustein. Vähintään pronssipistemäärän 
saavuttaneet trofeet asetetaan näytteille Erämessujen trofeenäyttelyyn (E-halli 2. krs eli Koulun juhlasali). Trofeet arvostelee Suomen 
Trofeetuomarit ry. 
 
Arvosteltavat trofeet 
Kansainvälisillä Erämessuilla arvostellaan mm. hirvieläinten sarvet (ei täytettyjä päitä), villisian torahampaat, karhun, ilveksen, ketun, 
supikoiran, mäyrän tai majavan kallo ja karhun, ilveksen tai suden nahka sekä jättösarvet.  
 
Hirvieläimen alaleuka mukaan  
CIC mukaiseen trofeearvosteluun kuuluu ikätiedon kerääminen ja tämän vuoksi hirvieläintrofeeseen tulee liittää kyseisen yksilön puhdistettu 
alaleuka tai sen puolikas. Ikämääritykset tehdään hammasrakenteen kuluneisuuden perusteella tai leikkeenä.    
 
Trofeen merkitseminen ja osallistumislomake 
Jokaiseen trofeeseen on liitettävä selvitys seuraavista tiedoista: trofeen omistaja, omistajan osoite, tieto ampumis-/pyytämispaikasta sekä 
vuosi, jolloin saalis on ammuttu/pyydetty.  Tietoja täytetään osallistumislomakkeeseen, jonka voi tulostaa osoitteesta 
www.trofeeinfo.kotisivukone.com tai eramessut.fi. Omistajan nimi tulee kirjoittaa myös trofeen taustalevyn taakse ja kallon kitalakeen. 

 
Trofeen toimittaminen 
Näyttelyyn osallistutaan toimittamalla trofeet 16.–17.5. ja 23.–24.5. klo 12–14 välisenä aikana osoitteeseen Peltosaarenkatu 17, Halli 12, 
11130 Riihimäki.  
Postitse tai Matkahuollon kautta tulevien trofeiden osoite on: Riihimäen Messut Oy, Kauppakuja 5 A, 11100 Riihimäki. 

  
Osallistumismaksu  
Osallistumismaksu on 80 €, kalloilta ja villisian hampailta 35 €. Maksu suoritetaan ennakkoon tilille:  
FI49 5396 0210 0060 87 /OKOYFIHH (kuitti liitettävä mukaan). Jos trofee postitetaan, osallistujalle lähetetään pääsylippu sähköpostilla, kun 
suoritus näkyy messujärjestäjän tilillä. Muuten sisäänpääsyn saa trofeen tuodessa. 
Osallistumismaksu sisältää arvostelun, diplomin ja mitalin sekä sisäänpääsylipun Erämessuille (1 kpl/trofee).  
 
Vakuutus  
Lähettäjän on syytä vakuuttaa trofee.  
 
Trofeen noutaminen 
Trofee on noudettavissa näyttelytilasta E-hallin toisesta kerroksesta viimeisenä messupäivänä sunnuntaina 7.6.2020 klo 16.00 jälkeen (portit 
sulkeutuvat klo 17.00). Myöhemmin noudettavista trofeista on sovittava erikseen messujärjestäjän kanssa. Noutamattomat trofeet viedään 
pois messualueelta.  
 
Suomen Metsästysmuseon Kymmenen parasta -näyttely 
Erämessujen 10 parasta trofeeta menevät messuilta Suomen Metsästysmuseon Kymmenen parasta -näyttelyyn, joka pidetään 16.6–
18.9.2020. Osallistumalla Erämessujen Trofeenäyttelyyn suostun siihen, että trofeeni saattaa osallistua myös Suomen Metsästysmuseon -
näyttelyyn. 

 
Lisätietoja, yhteystiedot 
Trofeiden tuonnista ja noutamisesta:  
Riihimäen Eränkävijät:  
Mauri Vesanto, 0400 772 038, mauri@riihilukko.fi 
Harri Jokela, 040 533 8852, harri.jokela@kolumbus.fi 

 
Mittauksista:  
Esa Hinkkanen, savonlinna@rhy.riista.fi, 040 766 2310 
Tarmo Hjerppe, tarmo.hjerppe@quicknet.inet.fi, 040 739 2848 
Vesa Paldanius, riistamesta@gmail.com, 0400 199 599,  
 
 


