
Tervetuloa ryhmänäyttelyyn!

Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu rotukohtai-
sine koiramäärineen sekä ilmoittamanne koiran numerolappu. 
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, rokotus-
todistukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä var-
ten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös näyttely-
remmi, makuualusta ja vesikuppi.
Arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi rotunsa parhaat 
(ROP), ROP-veteraanit sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin 
kuuluvat koirat.
Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 7:30. Koirien tulee saapua 
näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen annettua arvosteluajan 
alkamista, kuitenkin viimeistään klo 12:00.  
Huolehdi, että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla. Ulkoiluta 
koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista. 

ETHÄN JÄTÄ KOIRIA KUUMAAN AUTOON!

Näyttelypaikka

Näyttelypaikkana toimii Illinsaaren hiihtomaja, jonka osoite on 
Illinsaarentie 68, 91100 Ii. Huomioithan, että navigaattori ei välttä-
mättä löydä numeroa 68, joten syötä numeroksi 65.
Ajo-ohje pohjoisesta: Käänny tieltä Perämerentie (E75/E8/4) Iijoen 
sillan jälkeen oikealle. Käänny seuraavasta oikealle. Jatka suoraan 
Illinsaarentietä kunnes olen perillä. 
Ajo-ohje etelästä: Käänny Kemintieltä (E75/E8/4) Iijoen sillan jäl-
keen oikealle. Jatka Illinsaarentietä kunnes olet perillä.
Huomio esim googlemaps, fonecta, ja mahdollisesti myös navi-
gaattori ohjaa pohjoisesta tullessa kääntymään sillan jälkeen va-
semmalle. Liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden vuoksi suosit-
telemme kääntymään heti sillan jälkeen oikealle.) 
Opasteet Perämerentieltä/Kemintieltä näyttelypaikalle.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut 
Showlink (ark. klo 11–17), puh. 09 887 30320 tai info@showlink.fi 
Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttelypäivänä 
Ennen näyttelypäivää ensisijaisesti sähköpostitse ryhmisou-
lu2018@gmail.com tai puhelimitse klo 18 jälkeen puh: 0405467113
Näyttelypäivänä puh: 040 5467113

Peruutukset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarinmuutoksia, 
joka on merkitty aikatauluun *-merkillä. Mikäli haluat peruuttaa 
koirasi osallistumisen tuomarinmuutoksen vuoksi, lähetä peruu-
tusilmoitus 25.5.2018 mennessä (postileima) näyttelyn rahaston-
hoitajalle osoitteeseen: Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry, 
Tuija Miettunen, Pokholmintie 30, 95100 Kuivaniemi.
Laita mukaan koirasi tiedot, kopio maksukuitista ja numerolappu 
sekä yhteystietosi ja tilinumerosi. Palautuksesta on oikeus vähen-
tää pankkikulut. 

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväk-
symiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa jo-
kaisen koiran rokotustodistukset. Mikäli koira hylätään puuttuvien 
rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei suoriteta takaisin.
Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai lemmikkieläin-
passi), johon on merkitty rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, 
koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotukset. Jotta koira voi olla 
läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat roko-
tukset:

Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus annetaan pennulle kak-
si kertaa. Tehosterokotteesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut 
vähintään 21 vrk (3 viikon varoaika). Ensimmäinen tehosterokote on 
voimassa 1 vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehos-
teet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautiroko-
tuksesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk 
(kolmen viikon varoaika). Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu ro-
kotus on voimassa 1 vuoden. Vähintään vuoden ikäiselle koiralle 
annettu rokotus on voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukaisesti. 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapa-
uksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon 
varoaika). Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päätty-
misen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen, 
kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirus-
ripuliin 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 oi-
reettomia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoi-
dettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt ja 
dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä 
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 
Suomen lain vastaisesti typistetyt koirat eivät saa osallistua näyt-
telyyn.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyis-
sä, kokeissa ja kilpailuissa.  Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnis-
tusmerkinnän. Tunnistusmerkintä tarkastetaan ensisijaisesti koiran 
rekisteritodistuksesta ennen arvostelua/suoritusta. Mikäli koiralla 
on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on koiran omis-
tajalla oltava mukanaan lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy luke-
maan. Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, 
tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä tapahtumasta.  
Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran osallistu-
misen tapahtumaan.

Palkinnot
Kunniapalkintoesineet on noudettavissa näyttelyn toimistosta 
näyttelyn ajan esittämällä arvostelulomake. Palkintoja ei lähetetä 
postitse.

Hinnasto ja muuta tietoa
Maksu käteisellä. Toivomme, että maksuihin varauduttaisiin ta-
sarahalla.
Pääsyliput 5€/hlö, 10€/perhe
Pysäköintimaksu 2€ (ei koske näyttelyyn ilmoitetun koiran kanssa 
saapuvia)
Luettelo 4€
Alueella on kahvio ja makkaran myyntiä. Maksu käteisellä. 
Lähin pankkiautomaatti sijaitsee Iin keskustassa. 
Tupakointi sallittu vain merkityillä alueilla.
Koiria ei saa viedä sisälle rakennukseen.
Turistikoirat ovat tervetulleita näyttelyymme, muista rokotustodis-
tus mukaan.

Järjestäjät:  Pohjois-Suomen Snautseri-Pinseri Harrastajat ry ja Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry.



Arvioitu arvosteluaikataulu

Aikatauluihin päivitetty 23.5. tuomarinmuutos.
Benny Blidh Von Schedvin, Ruotsista ei valitettavasti pääse saa-
pumaan näyttelyymme. Hänelle merkityt rodut  (kursiivilla ai-
katauluissa) on siirretty arvosteltavaksi muille tuomareillemme 
alla olevan aikataulun mukaisesti heidän kehiensä viimeisiksi 
roduiksi.

KEHÄ 2
Ilona Onstenk-Schenk, Alankomaat .................83 
kääpiösnautseri, musta-hopea ........................................8 10:00
kääpiösnautseri, pippuri & suola ................................. 13 
kääpiösnautseri, musta ......................................................4 
snautseri, musta ....................................................................2 
snautseri, pippuri & suola ............................................... 10 
suursnautseri, musta ...........................................................2 
*newfoundlandinkoira ................................................9 
*kääpiöpinseri ........................................................... 24 
*apinapinseri ................................................................1 
*pinseri ..........................................................................4 
*bernhardinkoira, pitkäkarvainen ............................4 
*pyreneittenkoira.........................................................1 
*kääpiösnautseri, valkoinen ......................................1 

KEHÄ 3
Teija Salmi-Aalto .................................................55 
berninpaimenkoira ........................................................... 20 10:00
leonberginkoira.....................................................................6 
landseer ...................................................................................1 
bokseri ......................................................................................2 
bullmastiffi   ..............................................................................2 
hovawart .................................................................................3 
cane corso ...............................................................................2 
dobermanni ............................................................................1 
isosveitsinpaimenkoira.......................................................1 
kanariandoggi .......................................................................1 
tanskandoggi, musta ja harlekiini ..................................3 
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen ...............3 
* englanninbulldoggi ..................................................1 
* rottweiler ....................................................................6 
* tanskalais-ruotsalainen pihakoira ..........................3 

KEHÄ 4
Esko Nummijärvi ................................................79 
* beagle ................................................................................. 16 10:00
* suomenajokoira .............................................................. 16 
* dreeveri .................................................................................3 
* amerikankettukoira ..........................................................2 
* eestinajokoira .....................................................................2 12:00
* venäjänajokoira..................................................................2 
* plottinajokoira ....................................................................2 
* karkeakarvainen istrianajokoira ...................................1 
* harmaa norjanhirvikoira .................................................9 
* valkoinen ruotsinhirvikoira ............................................2 
* jämtlanninpystykorva ........................................... 22 
* basset hound .............................................................2

KEHÄ 5
Mari Lackman .....................................................90 
suomenlapinkoira ............................................................. 26 10:00
lapinporokoira .................................................................... 11 11:30
suomenpystykorva ........................................................... 14 
pohjanpystykorva ............................................................. 14 
islanninlammaskoira ...........................................................2 
itäsiperianlaika ......................................................................5 
länsigöötanmaanpystykorva ...........................................1 
* karjalankarhukoira ................................................ 17

Ryhmäkilpailut

Ryhmäkilpailut aloitetaan noin klo 15.00. Järjestys voi muuttua.

FCI 2 Ilona Onstenk-Schenk
FCI 5 
FCI 6

Paras veteraani Esko Nummijärvi
Paras kasvattajaryhmä Mari Lackman

 Best in Show Esko Nummijärvi

Mukavaa näyttelypäivää!


