
Tervetuloa Laitilan ryhmänäyttelyyn!

Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu rotukoh-
taisine koiramäärineen sekä ilmoittamanne koiran numerolap-
pu. Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, 
rokotustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnit-
tämistä varten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista 
myös näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi.
Arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi rotunsa parhaat 
(ROP), ROP-veteraanit sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluok-
kiin kuuluvat koirat.

Näyttelypaikka ja saapuminen

Näyttelypaikkana toimii Kaikun maja, Suontaka.
Näyttelypaikan osoite: Myllykoskentie 112, Laitila.
Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 9:00. Koirien tulee saa-
pua näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen annettua arvos-
teluajan alkamista, kuitenkin viimeistään klo 12:00.  Huolehdi, 
että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla. Pidäthän näyt-
telyalueen siistinä. 

Tiedustelut

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut 

Showlink Oy (arkisin klo 11–17), puh. (09) 887 30 320 tai info@
showlink.fi 
Muut tiedustelut ja tiedustelut  näyttelypäivänä

puh. 045-6757395/ Kirsi Saarnio

Tuomarinmuutokset

Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarinmuutok-
sia, jotka ovat siirtoja ennalta varalle ilmoitetulle tuomarille ja 
merkitty aikatauluihin #-merkillä. 
Nämä siirrot eivät oikeuta maksunpalautukseen.

Palkinnot

Palkintoesineet on noudettavissa palkintojenjaosta näyttelyn 
ajan esittämällä arvostelulomake. Palkintoja ei lähetetä postit-
se.

Hinnasto

Pysäköintimaksu 5 €
Luettelo 5 €
Ei pääsymaksua.
Varaathan tasarahan. 
Näyttelypaikalla käy vain käteismaksu. 

Muuta

Paikalla on puff etti, jossa suolaista ja makeaa purtavaa. 

Rokotusmääräykset

Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hy-
väksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa 
jokaisen koiran rokotustodistukset. Mikäli koira hylätään puut-
tuvien rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei suoriteta ta-
kaisin.
Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai lemmikki-
eläinpassi), johon on merkitty rokotteen viimeinen voimassaolo-
päivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotukset. Jotta koira 
voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seuraa-
vat rokotukset:
Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus annetaan pennulle 
kaksi kertaa. Tehosterokotteesta tulee tapahtumahetkellä olla 
kulunut vähintään 21 vrk (3 viikon varoaika). Ensimmäinen tehos-
terokote on voimassa 1 vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana 
annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteen-
vedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautiro-
kotuksesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 21 
vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden ikäiselle koiralle an-
nettu rokotus on voimassa 1 vuoden. Vähintään vuoden ikäiselle 
koiralle annettu rokotus on voimassa ko. rokotteen valmisteyh-
teenvedon mukaisesti. 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapa-
uksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen vii-
kon varoaika). Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan 
päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä

Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehduk-
seen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, par-
vovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tulehdukseen, 
koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähin-
tään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman ta-
louden oireettomia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on asianmu-
kaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Antidopingvalvonta

Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsään-
nöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton 
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 

Tunnistusmerkintä

Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näytte-
lyissä, kokeissa ja kilpailuissa. 
Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, 
on koiran omistajalla oltava mukanaan lukulaite, joka kyseisen 
sirun pystyy lukemaan.Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole 
tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois 
tästä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru 
estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Järjestäjät: Kalannin eteläkulman metsästysseura & Laitilan Metsästysseura Kaiku



Arvioitu arvosteluaikataulu

KEHÄ 1
Riitta Lahtovaara ....................................... 66 
#harmaa norjanhirvikoira ....................................... 9 10:00
#jämtlanninpystykorva ........................................... 6 
#itäsiperianlaika ......................................................... 1 
#karjalankarhukoira .................................................. 7 
#suomenpystykorva ................................................. 1 
#suomenlapinkoira ................................................... 8 
#länsigöötanmaanpystykorva .............................. 2 
islanninlammaskoira ................................................ 2 
#suomenajokoira ....................................................... 6 
#beagle ......................................................................... 1 
#basset hound ............................................................ 1 
mäyräkoirien mittaus ..................................................  12:30
mäyräkoira, karkeakarvainen ..............................10 
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen ................... 1 
mäyräkoira, lyhytkarvainen ................................... 5 
kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen ....................... 3 
mäyräkoira, pitkäkarvainen ................................... 2 
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen ...................... 1 

Ryhmäkilpailut

Kaikki loppukilpailut arvostelee 
Riitta Lahtovaara

FCI osa 5

FCI osa 6

FCI 4

Näyttelyn paras veteraani

Näyttelyn paras

Näyttelytoimikunta toivottaa mukavaa näyttelypäivää!


