TERVETULOA!
Ohessa on näyttelyidemme arvioidut
arvosteluaikataulut rotukohtaisine koiramäärineen sekä ilmoittamasi koiran
numerolappu. Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, rokotustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä varten kannattaa
varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös
näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi!
Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle
saapumista. Näyttely on drivein, joten arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi rotunsa parhaat (ROP), ROP-veteraanit
sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin
kuuluvat koirat.

Näyttelypaikka
OSOITE: Simpeleen Työväentalo, Simpeleentie 44, 56800 Simpele
Rokotustentarkastus
Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 8:30.
Koirien tulee saapua näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen annettua arvosteluajan alkamista, kuitenkin viimeistään klo
12:00. Huolehdi siitä, että olet koirasi kanssa
ajoissa näyttelypaikalla.

Hinnat
Parkkimaksu 5 € (sis. luettelon).
Pääsyliput 2 euroa
- alle 12 v lapset ilmaiseksi
näyttelyluettelo 3 euroa.

Muuta
Näyttelypaikalta löytyy kahvio, josta voi
ostaa ruokaa ja virvokkeita.

Palkinnot
Palkintoesineet on noudettavissa palkintojenjakopisteestä näyttelyn ajan
arvostelulomakeen esittämällä. Palkintoja ei lähetetä postitse.

Tiedustelut /Information
Ilmoittautumisia
koskevat
tiedus
telut
PawDium: info@pawdium.fi tai 040 1487 780
(in English & på svenska) arkisin klo 12–18.
Muut tiedustelut Iina Terävä 044-5817682
klo 18:00 jälkeen.

Rokotusohjeet
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton
hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa jokaisen koiran rokotustodistukset. Jos koiran osallistuminen hylätään puutteellisten rokotusten takia, ilmoittautumismaksua ei
makseta takaisin. 1.1.2015 alkaen rokotusmääräyksissä
penikka-ja raivotautirokotuksien varoajat pidentyivät
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). Tartuntataudit Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan
maksatulehdukseen, kennelyskään tms. tarttuvaan
hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla
läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähintään
kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia koiria. Ulko-ja sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.
Tunnistusmerkintä Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa
ja kilpailuissa. Tunnistusmerkintänä hyväksytään
tatuointi tai mikrosiru. Tunnistusmerkinnät tarkastetaan pistokokein. Koira, jota ei ole tunnistusmerkitty,
suljetaan pois näyttelyistä. Mikäli tatuointi on epäselvä, koira saa osallistua, mutta omistajan on huolehdit-

järjestäjä: Kokkolanjoen Erämiehet, Simpeleen Metsästys- ja Ampumaseura, Simpeleen Seudun Eränkävijät

tava siitä, että koira tunnistusmerkitään uudelleen ja
uudesta merkitsemisestä toimitetaan todistus näyttelytoimikunnalle kuukauden sisällä näyttelyistä. Tunnistusmerkinnän on oltava luettavissa tapahtumapaikalla tai
osallistumisoikeus kyseiseen tapahtumaan ei täyty.
Antidopingvalvonta Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt koskevat kaikkia
Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja
ja kokeita. Lisätietoa tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi

Mukavaa näyttelypäivää!
Arvioitu aikataulu
KEHÄ 1

KEHÄ 1
Kirsi Honkanen........................................... .76
Karjalankarhukoira................. 6..... 10:00
Lapinporokoira........................ 2................
Pohjanpystykorva................... 2................
Suomenlapinkoira................28..... 10:40
pennut 2, urokset 12, nartut 14
Suomenpystykorva................ 9................
Harmaa norjanhirvikoira...... 7................
Jämtlanninpystykorva........14................
Itäsiperianlaika......................... 6................
Valkoinen ruotsinhirvikoira.2................
KEHÄ 2
Matti Hautala.............................................. .28
Amerikankettukoira............... 1..... 12:00
Suomenajokoira....................10................
Poitevin....................................... 1................
Beagle......................................... 4................
Dreeveri....................................12................
KEHÄ 3
Reia Leikola-Walden................................. .76
Clumberinspanieli.................. 1..... 10:00
Labradorinnoutaja...............17................
Amerikancockerspanieli....... 1................
Cockerspanieli.......................... 8................
Kooikerhondje......................... 1................
Espanjanvesikoira................... 5................
Lagotto romagnolo................ 2..... 12:00
Portugalinvesikoira................ 5................
Viiriäiskoira................................ 1................
Kultainennoutaja..................16................
Novascotiannoutaja............... 2................
Sileäkarvainen noutaja......... 1................
Walesinspringerspanieli....... 4................
Englanninspringerspanieli.12...............

