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Launeen Tapahtuma-areenan sirkuskenttä
Tervetuloa Lahden ryhmänäyttelyyn!
Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi
näyttelynumero, joka oikeuttaa näyttelyyn ilmoitetun koiran ja yhden henkilön sisäänpääsyyn. Muista ottaa mukaan koiran rekisteritodistus, rokotustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä varten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista
myös näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi.

Näyttelypaikka ja saapuminen

Näyttelypaikkana toimii Launeen Tapahtuma-areena ”sirkuskenttä”,
sijaitsee jäähallin (SOL Areena) ja keilahallin takana puiston keskellä kentällä. Pysäköintipaikkoja on lähialueilla mm. Launeenkatu
7, 15100 Lahti tai Keskuspuiston koirapuiston parkkipaikalla Tapparankatu 15, 15100 Lahti. https://kartta.lahti.fi/ims/?layers=Opaskartta&cp=6762010,26480982&z=0.0625&title=Keskuspuiston%20koira-aitaus.
Näyttelyalueelle pääsee kello 8.30 alkaen ja näyttelyssä ei ole erillistä rokotustentarkastuspistettä, vaan koirien rokotustodistukset
tarkastetaan pistokokein. Huolehdi siitä, että olet koirasi kanssa
ajoissa näyttelypaikalla kuitenkin viimeistään klo 13.00. Rodun
arvostelua ei aloiteta ennen aikatauluun merkittyä aloitusaikaa.
Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista. Arvostelun
jälkeen saavat poistua muut paitsi rotunsa parhaat koirat (ROP),
ROP-juniorit, ROP-veteraanit sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat.

Palkinnot

Palkintoesineet ovat noudettavissa näyttelyn toimistosta näyttelyn
ajan esittämällä arvostelulomake. Palkintoja ei lähetetä postitse.

Tiedustelut

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Showlink Oy (arkisin klo
11–17) p. (09) 887 30 320 tai e-mail: info@showlink.fi.
Tiedustelut näyttelypäivänä: Marianne Nurminen, 0505862910

Pääsyliput ja hinnat

Ei sisäänpääsy- ja pysäköintimaksua.
Mobiililuettelo..........2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play -sovelluskaupoista 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.

Korona-ohjeistus

• Älä saavu paikalle, jos olet sairas tai epäilet tartuntaa!
• Näyttelyyn osallistutaan omalla vastuulla.
• Otathan muut huomioon pitämällä vähintään 1–2 metrin turvavälin muihin.
• Vältä kättelyä, huolehdi käsihygieniasta.
• Alueella noudatetaan AVI:n, THL:n, OKM:n ja SKL:n ohjeita yleisötapahtumien ja koiranäyttelyjen järjestämisestä.

Rokotusmääräykset

Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton rokotusmääräyksiä. Koiran rokotustodistuksen lisäksi myös Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus toimii virallisena rokotustodistuksena kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa.
Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on tarkistaa, että rokotusmääräyksiä on noudatettu. Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran yksiselitteiset tunnistustiedot sekä koiralle annetun rokotteen
valmisteyhteenvedon mukainen 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 varoaika). Alle vuoden iässä annettu rokotus
on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut
rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä: Jos koira sai-

rastuu penikkatautiin, parvovirusripuliin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms. hengitystie- tai mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on
ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös
saman talouden oireettomia 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
dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa
www.kennelliitto.fi

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa
tunnistusmerkinnän pistokokein. 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.

Toivotamme kaikille oikein mukavaa näyttelypäivää!

Tuomarinmuutokset

Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarinmuutoksia,
joka on merkitty aikatauluun *-merkillä. Mikäli haluat peruuttaa
koirasi osallistumisen tuomarinmuutoksen vuoksi, lähetä viimeistään 1.9. koiran tiedot, tilinumerosi, maksukuitti tai Showlinkin
ilmoittautumisvahvistus ja koiran numerolappu rahastonhoitajalle
osoitteeseen marita.kolu@gmail.com
Siirrot ennalta varalle ilmoitetulle tuomarille on merkitty #-merkillä, nämä siirrot eivät oikeuta maksunpalautukseen. Näyttelytoimikunnalla on oikeus vähentää palautuksista käsittelykulut. Huomaathan, että koiran sairastumisen vuoksi osallistumismaksua ei
makseta takaisin.
Järjestäjä: Keski-Hollolan Metsästysseura ry

Arvioitu arvosteluaikataulu
Tuomarinmuutokset on merkitty aikatauluihin *-merkillä.
Siirto varalle ilmoitetulle tuomarille on merkitty #-merkillä.
Näyttelyn koiramäärä.............................429

* eurasier........................................................... 6
suomenlapinkoira.......................................... 19
lapinporokoira................................................. 4
* harmaa norjanhirvikoira............................. 7
* islanninlammaskoira.................................... 3
* perunkarvatonkoira, iso.............................. 1
* perunkarvatonkoira, keskikokoinen.......... 1

11.30

KEHÄ 1		
Irina Poletaeva..........................................82
samojedinkoira.............................................. 19 10.00
grönlanninkoira............................................... 3
KEHÄ 5		
karjalankarhukoira.......................................... 3
Kirsi Sainio...............................................60
grosspitz, valkoinen......................................... 1
Harjoitusarvostelija Maarit Hassinen, kaikki paitsi
keeshond......................................................... 11 11.30
ei dandiedinmontinterrieri ja airedalenterrieri
Saksanpystykorvien mittaus.............................
jackrussellinterrieri....................................... 15 10.00
kleinspitz, musta ja ruskea............................. 4
cairnterrieri...................................................... 9 11.00
dandiedinmontinterrieri................................ 2
kleinspitz, muut värit...................................... 4
kääpiöbullterrieri............................................. 2
kleinspitz, valkoinen....................................... 1
skotlanninterrieri............................................. 8
mittelspitz, musta ja ruskea............................ 2
airedalenterrieri............................................... 4 12.30
mittelspitz, muut värit................................... 16
staffordshirenbullterrieri..............................
20
mittelspitz, valkoinen.................................... 11
pomeranian...................................................... 7		KEHÄ 6		
Pirjo Hjelm...............................................57
KEHÄ 2		
borderterrieri................................................. 14 10.00
Johan Juslin...............................................79
bedlingtoninterrieri.
........................................ 2
australianterrieri.............................................. 4 10.00
vehnäterrieri.
.
...................................................
5
amerikanstaffordshirenterrieri...................... 3
kerrynterrieri...................................................
6
brasilianterrieri................................................ 2
irlanninterrieri................................................. 5 11.30
englanninkääpiöterrieri.................................. 1
karkeakarvainen kettuterrieri........................ 5
glen of imaalinterrieri..................................... 9
sileäkarvainen kettuterrieri............................ 4
lakelandinterrieri............................................. 1
parsonrussellinterrieri.................................... 7
norfolkinterrieri............................................... 1
saksanmetsästysterrieri................................... 7
norwichinterrieri............................................. 2
manchesterinterrieri....................................... 1
valkoinen länsiylämaanterrieri...................... 5
bullterrieri........................................................ 1
biewerterrieri................................................... 1
KEHÄ 7		
silkkiterrieri...................................................... 1
Juha Lehtinen...........................................42
yorkshirenterrieri............................................ 6
Mäyräkoirien mittaus.......................................
9:50
dalmatiankoira................................................. 7
kaniinimäyräkoira
karkeakarvainen.
.
...........
1
10.00
rhodesiankoira................................................. 4
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen.............. 2
#akita................................................................. 6 12.00
mäyräkoira, karkeakarvainen........................ 6
#amerikanakita................................................ 7
kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen................ 1
#alaskanmalamuutti...................................... 12
kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen................. 1
#basenji............................................................. 7
mäyräkoira, lyhytkarvainen........................... 9
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen................ 5 11.00
KEHÄ 3		
mäyräkoira, pitkäkarvainen........................... 7
Jaana Kummala........................................47
dreeveri............................................................. 1
* portugalinpodengo, sk, pieni...................... 2 10.00
karkeakarvainen bosnianajokoira/ barak..... 1
* etnankoira...................................................... 2
porcelaine......................................................... 1
* länsigöötanmaanpystykorva....................... 6
smoolanninajokoira........................................ 1
* jämtlanninpystykorva................................ 11
suomenajokoira............................................... 6
* itäsiperianlaika.............................................. 2
* siperianhusky.............................................. 13 11.15
* suomenpystykorva........................................ 2
Ryhmäkilpailut
* shiba............................................................... 7
Ryhmäkilpailujen arvioitu alkamisaika on
* thai ridgeback................................................ 1
noin 15.00. Seuraa kuulutuksia!
* shikokunkoira............................................... 1
KEHÄ 4		
Maija Mäkinen..........................................62
basset artésien normand................................. 1
petit basset griffon vendéen........................... 1
bretagnenbassetti............................................. 1
beagle................................................................ 3
hannoverinvihikoira........................................ 1
* japaninpystykorva...................................... 13
* chow chow..................................................... 1

10.00

FCI 3................................................Pirjo Hjelm
FCI 4 ...........................................Juha Lehtinen
FCI 5.......................................... Irina Poletaeva
FCI 6..........................................Maija Mäkinen
Paras juniori ............................ Irina Poletaeva
Paras veteraani ............................. Johan Juslin
Paras kasvattajaryhmä ........... Irina Poletaeva
Best in Show ................................. Johan Juslin

