
Järjestäjä: Labradorinnoutajakerho ry

Labradorinnoutajien 
erikoisnäyttely 23.4.2022

Tervetuloa Labradorinnoutajien pääerikoisnäyttelyyn! 
Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi näyttelynu-
mero, joka oikeuttaa näyttelyyn ilmoitetun koiran ja yhden henkilön sisään-
pääsyyn. Muista ottaa mukaan koiran rekisteritodistus, rokotustodistus ja 
näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä varten kannattaa varata klipsi, 
hakaneula tms. Muista myös näyttelyremmi, makuualusta/häkki ja vesikuppi. 
Arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi loppukilpailuihin ja kasvattaja- 
ja jälkeläisryhmiin osallistuvat koirat.

Näyttelypaikka ja ajo-ohje
Näyttely on jouduttu siirtämään alkuperäisessä näyttelypaikassa vallitsevan 
lumitilanteen vuoksi. Näyttely järjestetään Kauppakeskus Tuulosessa, osoi-
te Tuulosentie 1, Tuulos. 
Mikäli haluat perua osallistumisesi näyttelypaikan vaihdon vuoksi, lähetä il-
moittautumisvahvistus tai maksukuitin kopio sekä koiran numerolappu ja 
tilinumerosi ilmoittautumismaksun palautusta varten viimeistään torstaina 
21.4.2022 osoitteeseen kkahrila54@gmail.com.

Saapuminen
Näyttelyssä ei ole erillistä rokotustentarkastuspistettä, vaan koirien rokotus-
todistukset tarkastetaan pistokokein. Huolehdi siitä, että olet koirasi kanssa 
ajoissa näyttelypaikalla. Arvostelua ei aloiteta ennen aikatauluun merkittyä 
aloitusaikaa. Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista. 
Näyttelyalueelle voi saapua klo 09.00 alkaen, arvostelu kehissä alkaa porras-
tetusti klo 10.00 alkaen.
Yleisö on tervetullut näyttelyymme, ei erillistä pääsymaksua.

Palkinnot
Palkintoesineet jaetaan kehissä. Palkintoja ei lähetetä postitse.

Tuomarinmuutokset
Lucy Kentille ilmoitetun suuren koiramäärän vuoksi nuorten luokan nartut on 
siirretty ennalta varalle ilmoitetulle tuomarille Heli Siikoselle. Muutos on mer-
kitty aikatauluihin #-merkillä, eikä oikeuta maksunpalautukseen.
Huomaathan, että koiran tai sen omistajan sairastumisen vuoksi osallistumis-
maksua ei makseta takaisin.
Ilmoittaessaan koiransa näyttelyn näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan
Suomen Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä ja niitä täydentäviä oh-
jeita sekä rokotusmääräyksiä. Säännöt löytyvät Kennelliiton kotisivuilta.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17) p. (09) 887 30 320 tai e-mail: info@showlink.fi. 
Muut tiedustelut: ennen näyttelyä sähköpostitse labradori.nayttelyt@gmail.
com, näyttelypäivänä puh. 044 230 0577

Hinnat
Ei pääsy- eikä pysäköintimaksua.
Paperiluettelo ................3,00 €
Mobiililuettelo ...............2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospalvelun tuot-
tava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play -sovel-
luskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink. Sähköisen näyttelyluettelon hinta 
sovelluksessa ostettuna on 2,99 € ja sen voi ostaa sovelluksen kautta näyttelyä 
edeltävällä viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00. 

Muuta huomioitavaa
Näyttely järjestetään Kauppakeskus Tuulosen parkkihallissa. Näyttelyssä ei ole 

kanttiinia, mutta kauppakeskuksessa on Sirin Lounasravintola, josta saa ostet-
tua hyvää ja edullista ruokaa.
Paikalla on kerhon Labshop-kauppa, tervetuloa ostoksille!
Alueella noudatetaan AVI:n, THL:n, OKM:n ja SKL:n ohjeita yleisötapahtumien 
ja koiranäyttelyjen järjestämisestä.
Suosittelemme kasvomaskin käyttöä.

Rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton rokotusmääräyksiä. Koiran roko-
tustodistuksen lisäksi myös Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus toimii viral-
lisena rokotustodistuksena kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa. 
Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on tarkistaa, että rokotusmääräyk-
siä on noudatettu.  Rokotustodistuksesta  tulee  ilmetä  koiran  yksiselitteiset  
tunnistustiedot  sekä  koiralle annetun  rokotteen  valmisteyhteenvedon  mu-
kainen  rokotuksen  viimeinen  voimassaolopäivä.  Jotta koira voi olla läsnä 
tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset: 
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdusrokotus: 
Koiran  pitää  olla  rokotettu  penikkatautia, parvovirusripulia  ja  tarttuvaa  
maksatulehdusta vastaan vähintään 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 
valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta 
tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varo-
aika).  Alle  vuoden  iässä  annettu  rokotus  on  voimassa  yhden  vuoden.  Vuo-
den  iässä  tai  vanhempana annetut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen 
valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli- ja tarttuvan maksatulehdus-
rokotuksen sekä raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran rokotus on 
vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen 
tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). 
Kolmen viikon varoajan laskeminen: Koira saa osallistua seuraavana päivä-
nä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.
Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripuliin, tarttuvaan maksatuleh-
dukseen, kennelyskään tms. hengitystie- tai mahasuolikanavan tulehduk-
seen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähintään 
kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireetto-
mia koiria. Loistartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi 
olla läsnä tapahtumassa. 
1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat eivät saa osallistua näyttelyihin, 
kokeisiin ja kilpailuihin.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt ja doping-
valvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpai-
luja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa 
ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnistusmerkinnän pistoko-
kein. 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 sul-
kea kyseinen koira pois tästä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton  
mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Toivotamme kaikille oikein mukavaa näyttelypäivää!



Arvioitu arvosteluaikataulu

Siirto ennalta varalle ilmoitetulle tuomarille on merkitty 
#-merkillä, eikä oikeuta maksunpalautukseen.

Arvostelu kehissä aloitetaan porrastetusti, tarkista rodun 
arvostelun alkamisaika aikatauluista. 

Arvostelua EI aloiteta ennen aikatauluun merkittyä 
alkamisaikaa. 

Näyttelyn koiramäärä ..........................................................268

KEHÄ 1 
Lesley Dantinnes, Iso-Britannia 76 
labradorinnoutaja, urokset ...............................................76 10.30
JUN ............................................................................................25 
NUO ...........................................................................................10 
Lounas noin klo 12.30
AVO ............................................................................................20 13.00
KÄY .............................................................................................13 14.00
VAL ............................................................................................... 8 
 
KEHÄ 2 
Lucy Kent, Iso-Britannia 97 
labradorinnoutaja, nartut ..................................................97 10.00
JUN ............................................................................................40 
Lounas noin klo 12.30
AVO ............................................................................................33 13.00
KÄY .............................................................................................12 14.45
VAL .............................................................................................12 
 
KEHÄ 3 
Heli Siikonen 95 
labradorinnoutaja (PEN ja VET, #nartut NUO) ............95 10.15
- pennut ...................................................................................54 
urokset PPEN ............................................................................ 4 
urokset PEN ............................................................................17 
nartut PPEN ............................................................................14 
nartut PEN ...............................................................................19 
Lounas noin klo 13.30
urokset........................................................................................... 
VET ............................................................................................... 4 14.00
nartut  .......................................................................................37 
#NUO.........................................................................................25 
VET .............................................................................................12 15.30
 

Loppukilpailut
Paras pentu ..................................................... Heli Siikonen
Paras juniori ......................Lesley Dantinnes, Iso-Britannia
Paras veteraani ............................................... Heli Siikonen
Paras jälkeläisryhmä ........Lesley Dantinnes, Iso-Britannia
Paras kasvattajaryhmä ................ Lucy Kent, Iso-Britannia
Best in Show .................................. Lucy Kent, Iso-Britannia


