HAAPAVEDEN
RYHMÄNÄYTTELY
6.5.2018

Tervetuloa näyttelyymme Haapavedelle
6.5.2018 !
Osoite navigaattoreille:
parkkipaikalle Kytökyläntie 49,
Teollisuustie 2 on näyttelypaikan osoite ja näyttelypaikka sijaitsee Kytökyläntien varrella Jedun teollisuustien
yksikössä. Yksikön pihalla on purkupaikka.
Oheisena koirasi näyttelynumero ja
näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu.
Muistathan ottaa mukaan koiran rekisterikirjan, rokotustodistukset ja näyttelynumeron sekä hakaneulan numerolapun kiinnittämistä varten.
Saapuminen näyttelyyn:
Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo
7.30. Koirien on tultava paikalle vähintään tuntia ennen ko. rodun arvosteluaikaa, viimeistään klo 12.
Näyttely on drive-in, joten arvostelun
jälkeen saavat niin halutessaan poistua
kaikki muut paitsi ROP-koirat, ROPveteraanit sekä rotunsa parhaisiin
kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat.
Ryhmäkilpailut alkavat kaikkien kehien
jälkeen.
Näyttelyssä noudatetaan Suomen
Kennelliiton näyttelysääntöjä, mukaan

lukien rokotusmääräykset ja antidoping - säännöt. Tunnistusmerkintä on
pakollinen Kennelliiton virallisissa
näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa.
Jos koiran osallistuminen hylätään
puutteellisten rokotusten takia, ei
ilmoittautumismaksua makseta takaisin.
Muistathan hakea näyttelyssä koirasi
sijoituksen mukaiset palkinnot palkintojenjakopisteestä. Palkintoja ei postiteta jälkikäteen.
Hinnat: Sisäänpääsymaksu 5 €, alle 15vuotiaat ilmaiseksi, luettelo 5 €.
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarimuutoksia ja mikäli
haluat peruuttaa koirasi osallistumisen
näyttelyyn tuomarimuutoksen vuoksi
(merkitty aikatauluun *-merkillä)
ilmoita siitä kirjallisesti viimeistään
1.5.2018 osoitteeseen Riikka Juuska,
Huikarinniementie 3, 86600 Haapavesi
tai sähköpostitse
juuskariikka@gmail.com.
Ilmoita koiran nimi sekä omistajan
tiedot ja tilinnumero, minne maksu
palautetaan.

Tiedustelut: Ilmoittautumista koskevat
tiedustelut: puh. 040 417 1501 arkisin
klo 15.00 – 19.00, info@bob-brand.fi
Näyttelypäivänä tied. 045 876 9511.
Näyttelypaikalla buffetti, mistä saa
kahvia, teetä, sämpylää, pullaa ym.
Alueella
myös
makkaranmyynti.
Näyttelypaikalla käy vain käteinen.
Turistikoirat sallittu rokotustodistusta
vastaan.

Toivotamme mukavaa ja
menestyksekästä
näyttelypäivää!
järj. Haapaveden kennelseura ry

ARVIOITU AIKATAULU

kehä 1
Sakari Poti (75)
amerikankettukoira
beagle
eestinajokoira
venäjänajokoira
suomenajokoira
u 20 + n 29
basset artesien normand
basset hound
berninajokoira
dreeveri
petit basset griffon vendeen

kehä 2
Hannele Jokisilta (90)
jämtlanninpystykorva
karjalankarhukoira
lapinporokoira
pohjanpystykorva
kiharakarvainennoutaja
labradorinnoutaja (ei pennut)
u 15 + n 20

kehä 3
Kaija Korhonen (56)
barbet
fieldspanieli
novascotiannoutaja
kultainennoutaja
pennut 0+3, u 8 + n 26
* labradorinnoutaja
(pennut 1+2)

4 9.00
10
2
4
49 11.00
1
1
1
2
1

18 9.00
13
5
10 10.45
9
35

1 10.00
6
9
37 10.45
3

kehä 4
Reino Korpela (83)
kk saksanseisoja
lk saksanseisoja
kk unkarinvizsla
bretoni
englanninsetteri
gordoninsetteri
italianseisoja
stabijhoun
sileäkarvainennoutaja
punavalkoinen irlanninsetteri
punainen irlanninsetteri
pointteri
* pienimunsterinseisoja
# itäsiperianlaika
# länsisiperianlaika

22 9.00
17
1
2
3
2 11.00
1
4
17
1
6
1
3
2
1

kehä 5
Harto Stockmari (91)
harmaa norjanhirvikoira
englanninspringerspanieli
espanjanvesikoira
lagotto romagnolo
portugalinvesikoira
amerikancockerspanieli
cockerspanieli
walesinspringerspanieli

18 9.00
23
10 11.00
7
4
4
12
13

kehä 6
Hannu Talvi (66)
islanninlammaskoira
länsigöötanmaanpystykorva
suomenpystykorva
suomenlapinkoira
pennut 2+3, u 12 + n 20
irlanninvesispanieli

5 10.00
6
17
37 11.30
1

Ennalta ilmoitettu varatuomari #-merkillä.
Näytt.maksun palautukseen oikeuttava
tuomarimuutos *-merkillä.

