Arvioitu aikataulu
Charlott Sandberg, Ruotsi................ 77
Pennut 5-7 kk urokset............4..... 10:00
Pikkupentu luokka...................................
Pennut 5-7 kk nartut...............4...............
Pikkupentu luokka...................................
Pennut 7-9 kk nartut...............1................
Pentuluokka................................................
urokset..........................................................
Junioriluokka............................9..... 10:30
Nuorten Luokka........................2...............
Avoin Luokka.............................4...............
Valioluokka................................13.............
Veteraaniluokka ......................1................

nartut............................................................
Junioriluokka............................17... 12:30
Nuorten Luokka........................3...............
Avoin Luokka.............................8...............
Valioluokka................................8...............
Veteraaniluokka.......................3...............
Kasvattajaluokka......................6...............
Jälkeläisluokka........................4...............

Tervetuloa erikoisnäyttelyyn!
Kiitos kaikille ilmoittautujille! Olemme jälleen
todella erinomaisissa ilmoittautumisluvuissa ja se
on yksinomaan teidän ansiotanne!
Oheisena koirasi näyttelynumero. Lähetämme
jokaiselle sähköisen numerolapun. Jollet saa tulostettua sitä mukaasi, saat numerolappusi kehästä, kun saavut paikalle.
Rokotustodistusten tarkastus alkaa kello 9:00.
Koirat on tuotava paikalle vähintään tuntia ennen arvioidun arvostelun alkamista, kuitenkin
viimeistään kello 13.
Muista ottaa 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!
NÄYTTELYPAIKKA
ShowHau Center, Nilsaksentie 2 (entinen
Valimokuja 2), 01510 Vantaa.
Navigaattorit saattavat tunnistaa paremmin
tuolla vanhalla, suluiss aolevalla osoitteella.
HUOM! Kerääthän aina koirasi jätökset pois, niin
maineemme pysyy hyvänä.
ROKOTUSMÄÄRÄYKSET:
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton
hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä.
HUOM! Uudet rokotusmääräykset voimaan
1.1.2015. Penikka- että raivotautirokotusten osalta tuli
muutoksia varoaikoihin, jotka pitenivät kolmeen viikkoon. Penikkatautia vastaan koiran pitää olla rokotettu vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta tulee
tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika).
Alle vuoden iässä annettu tehosterokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana

annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä
raivotautirokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla
kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle
vuoden iässä annettu rokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon
mukaisesti.
Vanhentuneen penikka- ja raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus
kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen
tapahtumaa (kolmen viikon varoaika).

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut, kasvattajaluokkia koskevat tiedustelut:
PawDium ark. 12-18 p: 040 148 7780 tai
e-mail: info@pawdium.fi
Info näyttelypäivänä:
puh. 040 702 3755

MUKAVAA JA
ONNISTUNUTTA
NÄYTTELYPÄIVÄÄ!

Typistetyt koirat:
1.3.2001 lähtien kaikki ennen 1.1.2001 syntyneet typistetyt koirat voivat osallistua näyttelyihin riippumatta
siitä, minkälainen koiran tausta on. 1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat eivät saa osallistua näyttelyihin.
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliitto ry:n
näyttelysääntöjä. Kaikkien näyttelyyn osallistuvien
koirien on oltava tunnistusmerkitty joko tatuoimalla tai
Indexel/Lifechip- tai Datamars-mikrosirulla. Mikäli koira
on merkitty jollain 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

MUUTA:
• Ulkoilutathan koirasi kunnolla ennen näyttelyyn
tuloa. Ja kerääthän ulkoilun tuottamat tulokset!
• Paikalla ei ole pankkiautomaattia.
• Kahvio, jossa tarjolla myös lämmintä ruokaa
• Jokainen osallistuja kuvataan arvostelun aikana.
Kuvausta varten kehässä on matto kuvauspaikaksi.
Laitathan koirasi matolle arrvostelun ajaksi, niin
kuvaajamme saa parhaan mahdollisen kuvan.

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANI

