
Näyttelyymme on ilmoitettu 147 koiraa. Suuret kiitokset 
kaikille näytteilleasettajille! Suuren koiramäärän vuoksi 
varaa riittävästi aikaa alueelle saapumiseen. Pysäköinti ja 
sisäänpääsy ovat ilmaisia.
Ohessa on koirasi numerolappu. Muista ottaa se mukaan 
ja näyttää ilmoittautumisessa. Näyttelynumeroa vastaan 
saat yhdistykseltä juhlalahjan. Rokotukset tarkistetaan kai-
kilta näyttelyyn saapuvilta koirilta, myös turistikoirilta. Il-
moittautuminen ja rokotusten tarkastus alkavat klo 8:00 ja 
päättyvät klo 11:30. Huolehdi siitä, että olet koiran kanssa 
ajoissa näyttelypaikalla.

LUETTELOT
Näytteilleasettajat saavat näyttelyluettelon näyttelynume-
roa vastaan. Muille luettelo maksaa 3 €. Varaa tasaraha 
mukaan! Näyttelyluettelot on numeroitu ja toimivat samal-
la arpoina. Väliajalla järjestetään arpajaiset.

GEENITESTAUS
Paikanpäällä on mahdollisuus ottaa PLL- ja CEA-geenitesti 
sekä antaa näyte Hannes Lohen tutkimusryhmälle. Geeni-
testien hinta 59,50 €/kpl.

MUUTA
Muistathan kerätä koirasi jätökset näyttelyalueelta!
Muista ottaa mukaan koirasi rekisteritodistus, rokotustodis-
tukset, vesikippo ja vettä, näyttelyhihna ja makuualusta tai 
kuljetuslaatikko. Koiria ei saa jättää missään tapauksessa 
lämpimällä tai aurinkoisella säällä autoihin! 
Alueella on merkityt pysäköintialueet. Autojen pysäköin-
nissä on huomioitava yleiset liikennesäännöt. 
Näyttelyalue on ulkona, nurmikolla. Varaudu siis sään 
mukaisin varustein. Telttoja saa pystyttää näyttelyalueen 
laidalle, ei kehien reunoille. Näyttelyalueella on käännös-
palvelu, yhdistyksen Heelerpuoti sekä Kartanon kahvikoju. 
Klo 13:00 pidämme noin tunnin tauon, jolloin Kartanon 
ravintolassa tarjoillaan lounas hintaan 9,70€.
Illalla klo 18:30 järjestetään juhlaillallinen siihen ennak-
koon ilmoittautuneille Vanhankylän Kartanon tiloissa.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Showlink Oy (ark. klo 
11–17), puh. (09) 887 30 320 tai e-mail: info@showlink.fi 
Peruutukset: Piia Aho, heeler.yhdistys@gmail.com, +358 
400 987 685
Tiedustelut näyttelypäivänä:
Pia Markkanen +358 45 885 5585 ja 
Pirjo Pulli +358 50 325 3366

ROKOTUKSET JA ANTIDOPING
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen kennelliiton roko-
tusmääräyksiä ja antidoping-sääntöjä. Näyttelyyn tultaes-
sa on esitettävä jokaisesta koirasta rokotustodistukset. 
Mikäli koira hylätään puuttuvien rokotusten vuoksi, ilmoit-
tautumismaksua ei suoriteta takaisin. Jotta koira voi olla 
läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seuraa-
vat rokotukset:
Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus annetaan pen-
nulle kaksi kertaa. Tehosterokotteesta tulee tapahtumahet-
kellä olla kulunut vähintään 21 vrk (3 viikon varoaika). En-
simmäinen tehosterokote on voimassa 1 vuoden. Vuoden 
iässä tai vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa ko. 
rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä rai-
votautirokotuksesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut 
vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden 
ikäiselle koiralle annettu rokotus on voimassa 1 vuoden. 
Vähintään vuoden ikäiselle koiralle annettu rokotus on voi-
massa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa 
tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa 
(kolmen viikon varoaika). 
Koira saa osallistua seuraavana päivänä varo-
ajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.
Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatuleh-
dukseen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfek-
tioon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikana-
van 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 hoi-
dettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.
Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopin-
gsäännöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen 
Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 
Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa 
näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjes-
täjä tarkastaa tunnistusmerkinnän. Tunnistusmerkintä tar-
kastetaan ensisijaisesti koiran rekisteritodistuksesta ennen 
arvostelua/suoritusta. Mikäli koiralla on siru, jota yleisim-
mät lukulaitteet eivät tunnista, on koiran omistajalla oltava 
mukanaan lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy lukemaan.
Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole tunnistusmerkit-
ty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä tapah-
tumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää 
koiran osallistumisen tapahtumaan.
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TULOSPALVELU
Näyttelyssämme toteutetaan online-tulospalvelu. Tuloksia 
pääsee seuraamaan reaaliaikaisena Showlinkin näyttely-
tulossivuilla.

PALKINNOT
Kaikki palkinnot jaetaan kehässä. Näyttelytoimikunta ei 
postita palkintoja jälkikäteen.

TUOMARIT
Catharina Almroth (kennel Mirox), Ruotsi.
• Pennut, urokset, ROP-pen, ROP-kasv, ja ROP-jälk.
Trisha Bellinger (kennel Heelstone), Englanti.
• Nartut, ROP-vet ja ROP.

Suuren koiramäärän vuoksi näyttelyssämme pyörii kaksi kehää samanaikaisesti. 
Kehien arvostelut pysäytetään, kun valitaan luokkien parhaat. 

KEHÄ -  RING 1
Catharina Almroth, Ruotsi - Sweden ..................................................71 
lancashirenkarjakoira ................ Lancashire Heeler ...............................71 10:00
urokset pentuluokka 5-7kk ........ male puppy class 5-7 months ............2 
nartut pentuluokka 5-7kk .......... femalepuppy class 5-7 months ..........3 
nartut pentuluokka 7-9 kk ......... female puppy class 7-9 months .........1 
UROKSET ....................................MALES ..................................................65 
junioriluokka ............................... junior class ...........................................13 
nuorten luokka ........................... intermediate class ...............................3 
avoin luokka ............................... open class ............................................23 
lounastauko ................................................................................................ 13:00
valioluokka ................................. champion class ....................................16 14:00
veteraaniluokka ......................... veteran class ........................................10 

KEHÄ -  RING  2
Trisha Bellinger, Iso-Britannia  - United Kingdom ..............................76 
lancashirenkarjakoira ................ Lancashire Heeler ...............................76 10:00
NARTUT .......................................FEMALES ..............................................76 
junioriluokka ............................... junior class ...........................................15 
nuorten luokka ........................... intermediate class ...............................11 
avoin luokka ............................... open class ............................................21 
lounastauko ................................................................................................ 13:00
valioluokka ................................. champion class ....................................18 14:00
veteraaniluokka ......................... veteran class ........................................11 

TOIVOTAMME LEPPOISAA JA MUKAVAA NÄYTTELYVIIKON-
LOPPUA ENSIMMÄISESSÄ OMASSA NÄYTTELYSSÄMME!
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