
Oheisena koirasi näyttelynumero, joka 
oikeuttaa koiran ja yhden henkilön sisään-
pääsyyn. Rokotustodistusten tarkastus alkaa 
molempina näyttelypäivinä kello 8:30. Koirat 
on tuotava paikalle vähintään tuntia ennen 
arvioidun arvostelun alkamista, kuitenkin vii-
meistään kello 12. 
Koirat, jotka eivät osallistu ryhmäkilpailuihin, 
saavat poistua arvostelun jälkeen. Muista ot-
taa mukaan oheinen koiran näyttelynumero 
sekä rekisteri- ja rokotustodistukset, vesikuppi, 
pehmeä makuualusta, kestävä panta, talutin 
ja näyttelyhihna. Numerolapun kiinnittämistä 
varten kannattaa varata hakaneula tms.
Muistathan huolehtia koiran juottamisesta 
päivän kuluessa! Koiria ei saa jättää autoon.

NÄYTTELYPAIKKA on Lappeenrannan Agility-
hallin parkkialue, osoite Totokatu 5, 53850 Lap-
peenranta. Seuraa 6-tieltä Yliopiston opasteita. 
Ravirataan nähden halli sijaitsee yleisön park-
kitilojen puolella. Opasteet perille.

HINNAT
pääsylippu -aikuiset 5 €, lapset ilmaiseksi
parkki ilmainen
luettelo    5 €

PALKINNOT
Kaikki rotukohtaiset palkinnot ovat noudet-
tavissa palkintopisteestä. Palkintoja ei postiteta 
jälkikäteen.

Tervetuloa Lappeenrannan ryhmänäyttelyyn! 
ROKOTUSMÄÄRÄYKSET:
Näyttelyyn tultaessa on esitettävä jokaisesta 
koirasta rokotustodistukset. Myös koirasta, 
joka ei osallistu näyttelyyn! Näyttelyssä nouda-
tetaan Suomen Kennelliiton rokotusmääräyksiä 
(kts. www.kennelliitto.fi tai Koiramme-lehti). 
Huom! Näyttelytoimikunta ei suorita takaisin 
ilmoittautumismaksua, mikäli koira hylätään 
puutteellisten tai vanhentuneiden rokotusten 
takia.

Typistetyt koirat:
1.3.2001 lähtien kaikki ennen 1.1.2001 syn-
tyneet typistetyt koirat voivat osallistua näyt-
telyihin riippumatta siitä, minkälainen koiran 
tausta on. 1.1.2001 jälkeen syntyneet typis-
tetyt koirat eivät saa osallistua näyttelyihin.
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliitto 
ry:n näyttelysääntöjä. Kaikkien näyttelyyn osal-
listuvien koirien on oltava tunnistusmerkitty 
joko tatuoimalla tai Indexel/Lifechip- tai Data-
mars-mikrosirulla. Mikäli koira on merkitty jol-
lain muulla kuin Indexel/Lifechip- tai Datamars-
mikrosirulla, sen mukana on oltava lukulaite, 
jolla siru voidaan lukea.

Antidoping –valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät 
antidoping –säännöt ovat astuneet voimaan 
1.1.2007. Dopingvalvonta koskee kaikkia 
Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, 
kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa 
osoitteessa www.kennelliitto.fi
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MUUTA:
• Ulkoilutathan koirasi kunnolla ennen näytte-
lyyn tuloa.
•  Koiria ei saa jättää missään tapauksessa 
lämpimällä tai aurinkoisella säällä autoihin.
• teltat: telttoja saa pystyttää näyttelyalueen 
laidalle, erikseen merkitylle alueelle, ei kehien 
reunoille. Teltoilla ei saa sulkea käytäviä. Jär-
jestyksenvalvojilla on oikeus siirtää / siirrättää 
teltat oikealle alueelle.  Käytävät on jätettävä 
vapaiksi mahdollisen hälytysajoneuvoliiken-
teen varalta sekä yleisen turvallisuuden vuoksi. 
•  Paikalla ei ole pankkiautomaattia.
• Buffetista kahvia, sämpylää, makkaraa. 
•  Ryhmäkehät alkavat noin klo 15:30.

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut, kas-
vattajaluokkia koskevat tiedustelut:
PawDium ark. 12-18 p: 040 148 7780 tai 
e-mail:  pawdium@gmail.com
Muut tiedustelut 
Erja Leiri +358 (0)40-5123226 (ilt.)

MUKAVAA JA  
ONNISTUNUTTA 

NÄYTTELYPÄIVÄÄ!

KEHÄ 1
Päivi Eerola ......................................... 41
Bordercollie ..................................12 .......11:00
Saksanpaimenkoira ......................5 .................
Vanhaenglanninlammaskoira .....2 .................
Belgianpaimenkoira, tervueren 12 .......12:15
 Belgianpaimenkoira, groenendael5 ..............
Belgianpaimenkoira, malinois ....5 .................

KEHÄ 2
Harto Stockmari ................................. 72
Suomenlapinkoira .......................23 .......10:00
urokset 9, nartut 14
Suomenpystykorva .......................4 .................
Australiankarjakoira ......................2 .................
Australiankelpie .............................3 .................
Australianpaimenkoira .................7 .......12:00
Bouvier ............................................1 .................
Brienpaimenkoira / briardi ..........2 .................
Partacollie .......................................5 .................
Polski owczarek nizinny ...............1 .................

 Pyreneittenpaimenkoira, lyhytkarvainen1 ...
 Pyreneittenpaimenkoira, pitkäkarvainen2 ...
Tsekinpaimenkoira ........................2 .................
Schapendoes .................................2 .................
Schipperke .....................................2 .................
Lancashirenkarjakoira ..................3 .................
Welsh corgi cardigan ....................3 .................
Welsh corgi pembroke .................9 .................

KEHÄ 3
Elena Ruskovaara ............................... 73
Pitkäkarvainen collie ..................36 .......10:00
pennut 5, urokset 13, nartut 18
 Hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen1 ...
 Hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen3 ......
Beagle .............................................3 .......12:15
Eestinajokoira ................................1 .................
Pesukarhukoira ..............................1 .................
Suomenajokoira ..........................28 .................
urokset 12, nartut 16

KEHÄ 4
Paula Rekiranta .................................. 64
Lapinporokoira ..............................7 .......10:00
Dreeveri ..........................................4 .................
Venäjänajokoira .............................1 .................
Valkoinenpaimenkoira ...............17 .................
Shetlanninlammaskoira .............27 .......12:00
urokset 6, nartut 21
Sileäkarvainen collie .....................8 .................

KEHÄ 5
Irina Poletaeva .................................... 45
Jämtlanninpystykorva ................26 .......11:00
pennut 2, urokset 7, nartut 17
Harmaa norjanhirvikoira ..............6 .................
Itäsiperianlaika ..............................1 .................
Karjalankarhukoira ........................5 .................
Pohjanpystykorva .........................3 .......13:00
Pumi ................................................4 .................

ARVIOITU AIKATAULU www.koiranayttely.org/lappeenranta-rn

Järjestäjät:
Kaakkois-Suomen Ajokoirakerho ja 
Karhusjärven Erä


