
Tervetuloa erikoisnäyttelyyn 17.6.2018!

Toivotamme Sinut tervetulleeksi Satakunnan Dreeverikerhon 
ja Dreeverijärjestön järjestämään erikoisnäyttelyyn. Näyttely on 
Drive-in, Dreeverijärjestön rodut: Dreeveri ja Alppienajokoira 
(5-alle 7 kk & 7-alle 9 kk), jälkeläisluokka ja lapsi & lelukoira -kil-
pailu. Näyttely on ulkonäyttely.
Ajo-ohjeet ja pysäköinti
Näyttelypaikan osoite on Hiittenharjuntie 3, 29200 Harjavalta. 
Ajo-ohjeita voi tiedustella Riikka Palmulalta puh. 045 127 1878.
Raumalta tai Turusta päin tulevat kääntyvät VT12:lta kantatielle 
43 suuntaan Harjavalta, ajetaan niin kauan suoraan kunnes Har-
javallassa tulee käännös VT2:lle suuntaan Helsinki. Sitä ajetaan 
noin pari kilometriä. Porin suunnalta tulevat kääntyvät VT2:lta 
oikealle Voitoistentielle ja heti seuraavasta risteyksestä oikealle 
Hiittenharjuntielle. Hotelli Hiittenharju on siinä heti vasemmal-
la puolella ja näyttelypaikka on noin 300m eteenpäin.  
Helsingin suunnalta tulevat kääntyvät VT2:lta vasemmalle Voi-
toistentielle ja heti ensimmäisestä risteyksestä oikealle Hiitten-
harjuntielle. 
Pysäköintipaikkoja löytyy niin hotellin pihasta kuin kauempaa-
kin.  Pysäköintialueella on liikenteen ohjaus, pysäköinti on mak-
suton.
Sisäänpääsymaksut:
Näyttelyssä ei peritä sisäänpääsymaksua. Luettelo 4 euroa.
Eläinlääkäri ja rokotustodistusten tarkastus
Rokotustodistusten tarkastus alkaa näyttelypäivänä kello 8.30. 
Koirat on tuotava paikalle vähintään tuntia ennen arvioidun 
arvostelun alkamista, kuitenkin viimeistään kello 12. Näyttelyn 
aikana eläinlääkäri on paikalla. 
Ryhmäkilpailut
Koska näyttelymme on drive-in, arvostelun jälkeen voivat pois-
tua kaikki muut paitsi ROP-pennut,  ROP-koirat, ROP-veteraanit, 
ROP-jälkeläisryhmään sekä ROP-kasvattajaryhmään kuuluvat 
koirat. ROP koiralla tulee olla näyttelytoimikunnan edustajan 
lupa poistumiseen. Ryhmäkilpailut alkavat heti rotukehien pää-
tyttyä, n. klo 15:00.
Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut, kasvattajaluokkia koske-
vat tiedustelut: 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17), puh. (09) 887 30 320 tai e-mail: 
info@showlink.fi 
Tiedustelut muuna aikana (ma-pe 19-21)  sekä näyttelypäivänä 
8-18 Riikka / 045 127 1878.
Muuta: 
- Muistathan ottaa mukaan koirallesi rekisterikirjan, rokotusto-
distukset, näyttelyhihnan, vesikupin, makuualustan (tai kulje-
tuslaatikon) sekä hakaneulan numerolappua varten. Ulkoilutat-
han koirasi kunnolla ennen näyttelyyn tuloa.
- Pysäköintialueella on liikenteenohjaajia, siitä huolimatta au-
tojen pysäköinnissä on huomioitava yleiset liikennesäännöt. 
Koiria ei saa jättää missään tapauksessa lämpimällä tai aurinkoi-
sella säällä autoihin.
- Telttoja saa pystyttää näyttelyalueen laidalle, erikseen merki-
tylle alueelle, ei kehien reunoille. Teltoilla ei saa sulkea käytäviä. 
Järjestyksenvalvojilla on oikeus siirtää / siirrättää teltat oikealle 
alueelle. Käytävät on jätettävä vapaiksi mahdollisen hälytysajo-
neuvoliikenteen varalta sekä yleisen turvallisuuden vuoksi.
- Palvelut: Harjavallan Jymyn pitämä kahvio, grillimakkaraa, Ho-
telli Hiittenharjun lounas
- Näyttelytoimisto sijaitsee erikseen merkityssä teltassa. 
- Näyttelykehä on hiekkapohjainen
- Lähin pankkiautomaatti sijaitsee Harjavallan keskustassa, jon-
ne on matkaa n. 3 km. Varaathan käteistä mukaan.

Toivotamme oikein mukavaa ja
 onnistunutta näyttelypäivää!

Satakunnan Dreeverikerhon näyttelytoimikunta

Rokotusmäärykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen 
hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tul-
taessa jokaisen koiran rokotustodistukset. Mikäli koira hylä-
tään puuttuvien rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei 
suoriteta takaisin.
Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai lemmikki-
eläinpassi), johon on merkitty rokotteen viimeinen voimassa-
olopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotukset. Jotta 
koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa 
seuraavat rokotukset:
Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus annetaan pennul-
le kaksi kertaa. Tehosterokotteesta tulee tapahtumahetkellä 
olla kulunut vähintään 21 vrk (3 viikon varoaika). Ensimmäi-
nen tehosterokote on voimassa 1 vuoden. Vuoden iässä tai 
vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen 
valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotauti-
rokotuksesta 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 voimassa ko. rokotteen 
valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa ta-
pauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen 
viikon varoaika). Koira saa osallistua seuraavana päivänä va-
roajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.
Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatuleh-
dukseen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfekti-
oon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan 
tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen 
kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoi-
tus koskee myös saman talouden oireettomia koiria. Ulko- ja 
sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin 
koira voi olla läsnä tapahtumassa.
Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-
säännöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennel-
liiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 
Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa 
näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä 
tarkastaa tunnistusmerkinnän. Tunnistusmerkintä tarkaste-
taan ensisijaisesti koiran rekisteritodistuksesta ennen arvos-
telua/suoritusta. Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät luku-
laitteet eivät tunnista, on koiran omistajalla oltava mukanaan 
lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy lukemaan.Jos tarkastuk-
sessa löytyy koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestä-
jän sulkea kyseinen koira pois tästä tapahtumasta. Epäselvä 
tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran osallistumi-
sen tapahtumaan
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Dreeverit & Alppienajokoirat



Arvioitu aikataulu

KEHÄ 1

Mari Lackman .................................................48 

dreeveri ............................................................................ 42 10:00
- pennut ..............................................................................2 
- urokset ........................................................................... 19 
- nartut  ............................................................................ 21 12:45
alppienajokoira ................................................................6 

Päivän ohjelma

ERIKOISNÄYTTELY
klo 8.30  ................... Näyttelytoimisto avataan, 
                                    rokotusten tarkastus
klo 10.00  ................ Näyttely alkaa
n. 11:30-12:45 ....... Lounas
n. klo 14.30 ............. Lapsi & Lelukoira -kilpailu.
Ilmoittautuminen toimistoon klo 11.30 mennessä
n. klo 15.00  ............ Ryhmäkilpailut alkavat


