ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU
KEHÄ 1
JUHA PUTKONEN............................................... 65
Amerikanstaffordshirenterrieri.......... 4....10:00
Australianterrieri..................................... 1...............
Brasilianterrieri........................................ 1...............
Cairnterrieri............................................... 3...............
Glen of imaalinterrieri........................... 2...............
Jackrussellinterrieri................................ 3...............
Silkkiterrieri............................................... 1...............
Skyenterrieri............................................. 1...............
Staffordshirenbullterrieri..................... 1...............
Yorkshirenterrieri.................................... 2...............
Apinapinseri............................................. 1...............
Bernhardinkoira, pitkäkarvainen...... 1...............
Bordeauxindoggi.................................... 2...............
Kääpiöpinseri........................................... 2...............
Kääpiösnautseri, musta........................ 1...............
Kääpiösnautseri, pippuri & suola...... 1...............
Tanskalais-ruotsalainen pihakoira.... 1...............
Keskiaasiankoira..................................... 1...............
Leonberginkoira..................................... 2...............
Pyreneittenmastiffi................................ 1....12:00
Rottweiler.................................................. 2...............
Tanskandoggi, ke ja ti........................... 1...............
Tanskandoggi, musta ja harlekiini.... 1...............
Tiibetinmastiffi........................................ 4...............
*Australianpaimenkoira....................... 1...............
*Belgianpaimenkoira, groenendael.2...............
*Belgianpaimenkoira, tervueren...... 1...............
*Hollanninpaimenkoira, lyhytkarv... 1...............
*Hollanninpaimenkoira, pitkäkarv... 2...............
*Ceskoslovensky vlcak.......................... 2...............
*Pitkäkarvainen collie........................... 4...............
*Saksanpaimenkoira............................. 1...............
*Saksanpaimenkoira, pitkäkarv......... 3...............
*Schapendoes......................................... 2...............
*Shetlanninlammaskoira..................... 4...............
*Welsh corgi pembroke....................... 2...............

KEHÄ 2
REINO KORPELA................................................. 46
Harmaa norjanhirvikoira...................... 3....11:00
Jämtlanninpystykorva.......................... 1...............
Karjalankarhukoira................................. 5...............
Lapinporokoira........................................ 3...............
Suomenlapinkoira.................................. 1...............
Pohjanpystykorva.................................. 2...............
Samojedinkoira....................................... 1...............
Siperianhusky.......................................... 3...............
Amerikanakita......................................... 1...............

Basenji........................................................ 1...............
Japaninpystykorva................................. 2...............
Saksanpystykorva, grosspitz, valk.... 1...............
.Saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit2....
.Saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit1......
Shiba........................................................... 1...............
Basset hound........................................... 1....13:00
Beagle......................................................... 1...............
Dalmatiankoira........................................ 4...............
Dreeveri..................................................... 1...............
Karkeakarvainen italianajokoira....... 1...............
Poitevin...................................................... 1...............
Rhodesiankoira....................................... 2...............
*Bourbonnaisinseisoja......................... 1...............
*Bretoni...................................................... 1...............
*Karkeakarvainen saksanseisoja....... 1...............
*Karkeakarvainen unkarinvizsla........ 4...............

KEHÄ 3
TANYA AHLMAN-STOCKMARI...................... 77
*Cockerspanieli....................................... 5....10:00
*Amerikancockerspanieli.................... 1...............
*Englanninspringerspanieli................ 1...............
*Kultainennoutaja.................................. 5...............
*Labradorinnoutaja............................... 5...............
*Sileäkarvainen noutaja....................... 2...............
*Lagotto romagnolo............................. 2...............
*Portugalinvesikoira.............................. 1...............
Villakoira, kääpiö, har, apr, pun.......... 4...............
Villakoira, kääpiö, mu, ru ja va............ 2...............
.Villakoira, keskikokoinen, mu, ru ja va3............
Bolognese................................................. 1....12:00
Bostoninterrieri....................................... 1...............
Chihuahua, lyhytkarvainen................. 1...............
Japanese chin.......................................... 1...............
Kromfohrländer...................................... 1...............
Mopsi.......................................................... 4...............
Ranskanbulldoggi.................................. 2...............
Tiibetinspanieli........................................ 2...............
Kiinanpalatsikoira, pekingeesi........... 1...............
Kiinanharjakoira...................................... 7...............
Griffon belge............................................ 2...............
Griffon bruxellois.................................... 1...............
Petit brabancon...................................... 3...............
Irlanninsusikoira...................................... 3...............
Skotlanninhirvikoira.............................. 1...............
Venäjänvinttikoira.................................. 4...............
Whippet..................................................... 1...............
*Mäyräkoira, lyhytkarvainen.............. 6...............
*kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen. 3...............
*.kaniinimäyräkoira karkeakarvainen1..............

TERVETULOA NÄYTTELYYMME 2.9.17
KAIKKIEN ROTUJEN PENTUNÄYTTELY

Ohessa on näyttelymme
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 drive-in,
joten arvostelun jälkeen saavat
poistua muut paitsi ROP-pennut sekä rotunsa parhaisiin
kasvattajaluokkiin
kuuluvat
koirat.

NÄYTTELYPAIKKA

Näyttelypaikka on
Kihniön
yhtenäiskoulun
piha-alue (ulkonäyttely) osoite
Kettukalliontie 3, Kihniön keskustassa.

TUOMARINMUUTOKSET

Olemme joutuneet tekemään joitakin tuomarimuutoksia, jotka selviävät aikataulusta. Tuomarimuutos on merkitty
* -merkillä. Pentunäyttelyiden
sääntöjen mukaan tuomarimuutos ei oikeuta maksupalautukseen.

ROKOTUKSET

Rokotustodistusten
tarkastus alkaa klo 8:00. Koirien
tulee saapua näyttelypaikalle
vähintään tuntia ennen arvioitua arvosteluajan alkamista, kuitenkin viimeistään klo
12:00. Huolehdi siitä, että olet
koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla.

LIPUT JA LUETTELOT
Sisäänpääsy ilmainen
Luettelo 3 euroa

MUUTA

Näyttelypaikalla on buffetti mistä saa kahvia, teetä, sämpylää, makkaraa.
Koska näyttely pidetään
koulun piha-alueella, on koirien jätökset kerättävä ehdottomasti! Kakkapusseja jaetaan
rokotusten tarkastusten yhteydessä, sekä niitä saa myös
näyttelyalueelta.

TURVALLISUUS

Noudata
turvallisuusohjeita, jotta kaikilla on mukava
näyttelypäivä. Ajoreitit on jätettävä vapaaksi teltoista ja häkeistä. Älä jätä koiraa kuumaan
autoon!

PALKINNOT

Palkintoesineet on noudettavissa näyttelyntoimistosta
palkintojenjakopisteestä näyttelyn ajan arvostelulomakkeen
esittämällä klo 16 mennessä.

Palkintoja ei lähetetä postitse.

TIEDUSTELUT

Ilmoittautumisia koskevat
tiedustelut PawDium: info@
pawdium.fi tai 040 1487 780 (in
English & på svenska) arkisin
klo 12–18.
MUUT TIEDUSTELUT: Laura Koivisto e-mail: koivisto.laura.k@gmail.com
puh. 044 979 1605

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
maha¬suolikanavan
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.
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

Toivotamme mukavaa ja menestyksekästä näyttelypäivää!

