
Oheisena koirasi näyttelynumero sekä näyttelyn aika-
taulu, josta selviää arvioitu arvosteluaikataulu. Otathan 
mukaan koiran rekisterikirjan, rokotustodistukset, näyt-
telynumeron ja hakaneulan numerolapun kiinnittämistä 
varten. Muista myös koiran näyttelyremmi, makuualusta 
ja vesikuppi!
Lämmityksestä huolimatta näyttelypaikalla voi olla viile-
ää, joten pukeudu lämpimästi. 

Näyttelypaikka 
Lägi-Areena, Pysäkkitie 5, 08680 Lohja (Muijala).

TÄRKEÄÄ: Autot tulee parkkeerata tiiviisti parkkitiojen ra-
jallisuudesta johtuen!
Ajo-ohje: Aja Helsinki-Turku moottoritietä, nouse liitty-
mästä nro 24 ja seuraa Muijala-kylttejä. Turun suunnasta 
tulevat ajavat yhden liikenneympyrän kautta ja Helsingin 
suunnasta tulevat ajavat kahden liikenneympyrän kautta. 
Seuraa liikenneympyröissä Muijala-kylttejä. Liikenneym-
pyröiden jälkeen ajetaan Lohjanharjuntietä (nro 1125) n. 
500 metriä, minkä jälkeen käännytään vasemmalle Muija-
lannummentielle. Aja Muijalannummentietä n. 500 met-
riä, minkä jälkeen risteyksestä vasemmalle Pysäkkitielle. 
Halli on tien oikealla puolella.

Rokotustodistusten tarkastus 
Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 8:30. Koirien tulee 
saapua näyttelypaikalle noin tuntia ennen arvioitua ar-
vostelun alkamista, kuitenkin viimeistään klo 12:00. 

Palkinnot 
Kaikki palkinnot jaetaan kehissä. Näyttelytoimikunta ei 
postita palkintoja jälkikäteen.

Kiitokset sponsoreillemme Eukanuba, LAB-Reserva ja 
Fauna Pharma.

Hinnat & info 
Sisäänpääsy ja parkki ilmainen, luettelo 3€. 
Paikalla on tuttu kanttiini, josta voit ostaa edullisesti mau-
kasta välipalaa ja lounasta. 

Kirpputori
Näyttelypaikalla koiratarvikekirpputori - varaa käteistä 
mukaasi ja tule tekemään edullisia löytöjä! 
Voit myös tuoda tavaraa myyntiin: merkitse tuotteet nu-
merolapulla ja tee lista, missä on tuotteen numero, mikä 
tavara on kyseessä ja hinta sekä sinun yhteystietosi. Kysy-
mykset kirpputoria koskien: siniharjun(a)gmail.com

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Showlink (ark.klo 
11–17), puh. (09) 887 30 320 tai e-mail: info@showlink.fi
Tiedustelut näyttelypäivänä: Hanne Selin 0400 310556

Tuomarinmuutokset
Mikäli haluatte perua osallistumisenne näyttelyyn tuo-
marimuutoksen vuoksi (*-merkki), ilmoitattehan siitä kir-
jallisesti viimeistään 24.1. Ilmoita tiedoissa koiran nimi, 
omistajan tiedot ja tilinumero, liitä mukaan kuitti ilmoit-
tautumismaksusta. Lähetä tiedot sähköpostitse: Karola 
Kahrila, kkahrila54@gmail.com, +358 (0)40 7060871

Rokotusmääräykset 
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton hal-
lituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Jos koiran osal-
listuminen hylätään puutteellisten rokotusten takia, il-
moittautumismaksua ei makseta takaisin. Kaikkien koirien 
rokotukset tarkistetaan.
Penikkatautia vastaan koiran pitää olla rokotettu vähin-
tään 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 valmiste-
yhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivo-
tautirokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut 
vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iäs-
sä annettu rokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden 
iässä tai vanhempana annetut rokotukset ovat voimassa 
ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Vanhentuneen penikka- ja raivotautirokotuksen varo-
aika: Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus 
kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapah-
tumaa (kolmen viikon varoaika). Koira saa osallistua seu-
raavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päi-
vä rokotuksesta.

Tartuntataudit
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatu-
lehdukseen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystiein-
fektioon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolika-
navan 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.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa 
näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tunnistusmerkintä 
tarkastetaan ensisijaisesti koiran rekisteritodistuksesta 
ennen arvostelua/suoritusta. Mikäli koiralla on siru, jota 
yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on koiran omista-
jalla oltava mukanaan lukulaite, joka kyseisen sirun pys-
tyy lukemaan.Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole 
tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira 
pois tästä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimima-
ton mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Antidoping-valvonta
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton val-
tuuston hyväksymiä antidoping-sääntöjä. Dopingval-
vonta koskee kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä 
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.1.1.2001 jälkeen syntyneet 
typistetyt koirat eivät saa osallistua näyttelyyn. 

Mukavaa näyttelypäivää!

Tervetuloa Labradorinnoutajakerho ry:n
pääerikoisnäyttelyyn 

Lohjalle 27.1.2018



 

Arvioitu aikataulu
Lounastauko kehissä noin klo 12. 
Luokkavoittajat valokuvataan!

KEHÄ 1 

Barbara Krumpak, Slovenia ...................72 

* pennut, JUN-nartut, veteraanit ...............  10:00

uros pennut 5-7kk ........................................5 
uros pennut 7-9kk ........................................4 
narttu pennut 5-7kk .....................................10 
narttu pennut 7-9kk .....................................11 

LOUNASTAUKO

veteraaniluokka urokset .............................6 
junioriluokka nartut .....................................34 
veteraaniluokka nartut ...............................2 

  

KEHÄ 2 

Alena Krutska, Czech Republic ..............66 

 urokset (paitsi pen, vet) ............................  10:00

junioriluokka ....................................................19 
nuorten luokka ................................................8 

LOUNASTAUKO

avoin luokka .....................................................18 
käyttöluokka ....................................................9 
valioluokka .......................................................12 

  

KEHÄ 3 

Rebecca Hodge, United Kingdom .........70 

nartut (paitsi pen, jun, vet) .........................  10:00

nuorten luokka ................................................22 
avoin luokka .....................................................26 

LOUNASTAUKO

käyttöluokka ....................................................17 
valioluokka .......................................................5 

Loppukilpailut

Loppukilpailut alkavat noin klo 15.00

Paras pentu  .......................................................Barbara Krumpak

Paras uros  ..........................................................Alena Krutska

Paras narttu  .......................................................Rebecca Hodge

Paras veteraani..................................................Barbara Krumpak

Paras jälkeläisluokka. ......................................Rebecca Hodge

Paras kasvattajaluokka  .................................Rebecca Hodge

Best In Show  .....................................................Alena Krutska

GEENITESTIT

Näyttelyssä järjestetään geenitesti näytteenotto 
klo 12 alkaen. 

EIC 60 e, HNPK 80 e, prcdPRA 60 e, väritesti 46 e en-
simmäinen väri, 25 e jokaiselta seuraavalta väriltä, 
CNM 46 e, RD/OSD 155 e, MFD/SD2 46 e 

(Näytteenotto+toimitusmaksu 12,32 e, jonka Lab-
radorikerho maksaa puolestasi.)


