
TERVETULOA ERIKOISNÄYTTELYYN!
Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu luokkakoh-
taisine koiramäärineen sekä ilmoittamanne koiran numerolappu. 
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, roko-
tustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä 
varten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös näyt-
telyremmi, makuualusta ja vesikuppi.
Rokotustodistusten tarkistus suoritetaan pistokokein klo 8.30 alka-
en. Koirien tulee saapua näyttelypaikalle viimeistään 30 minuuttia 
ennen oman luokan alkamista.
Arvostelu alkaa kehässä 1 klo 10, kehässä 2 klo 9.00 ja kehässä 3 
klo 09.30. Näyttelyyn osallistujalla on vastuu saapua ajoissa näyt-
telypaikalle. Tuomarit arvostelevat keskimäärin 15–20 koiraa tun-
nissa, osa mahdollisesti nopeammin. Arvostelusta myöhästynyt 
koira voi saada ainoastaan laatuarvostelun.
Arvostelun jälkeen voivat halutessaan poistua kaikki muut paitsi 
juniori-, nuorten, veteraani ja paras uros/narttu luokkien voittajat 
sekä kasvattaja- ja jälkeläisluokkiin osallistuvat koirat.
Loppukilpailut alkavat noin klo 14.30.

Näyttelypaikka
Näyttelypaikkana toimii Luukin kartano, näyttelypaikan osoite 
on Luukintie 33, Espoo. Opastus vihdintien varresta (tie 120).
Näyttelypaikalla on maksullinen pysäköinti. Ilmainen pysäköinti-
alue Vanha Luukintie 27, Espoo / Luukin pysäköintialue (noin 700 
metriä näyttelypaikalta). Myös bussilla pääsee paikalle.

Hinnasto ja luettelo
Ei sisäänpääsymaksua.
Luettelo saatavissa yhdistyksen nettisivuilta näyttelyaamuna.
Sähköinen luettelo 2,99€
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tu-
lospalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App 
Store- ja Google Play -sovelluskaupoista nimellä ”Showlink-mobiili”. 
Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluskaupassa on 2,99 €. Luet-
telon voi sovelluksessa tilata ja maksaa jo ennen näytelyä, mutta 
luettelon sisältö julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.

Palkinnot
Palkinnot jaetaan kehissä. Palkintoja ei lähetetä postitse.

Erikoiskilpailut
Turistiluokka 
Kaikille ei näyttelykelpoisille avoin luokka. Ilmoittautuminen 
paikan päällä, 10 €.
Parikilpailu 
Kahdelle göötille, joiden on oltava näyttelyyn viralliseen luok-
kaan ilmoitettuja, mutta ei välttämättä saman omistajan omista-
mia. Ilmoittautuminen näyttelypaikalla, 3 €.
Lelugöötti
Alle 6-vuotiaille esittäjille. Esitettävä lelukoira voi olla minkä nä-
köinen tahansa. Ilmoittautuminen paikan päällä, ilmainen.
Lapsi ja koira -kilpailu
Alle 12-vuotiaille esittäjille göötteineen. Ilmoittautuminen näyt-
telypaikalla, ilmainen. 
Äijähandler
Aikuisille miespuolisille esittäjille gööttien kanssa. Ilmoittautumi-
nen näyttelypaikalla, 3 €.

Valokuvaus
Yhdistyksen virallinen valokuvaaja ottaa jokaisesta sijoittuneesta 
koirasta valokuvan kehässä tai virallisessa kuvauspisteessä – huo-
lehdithan, että koirasi käy valokuvattavana.

Muuta
Huolehdithan asianmukaisen välimatkan kehässä. Tule vain ter-
veenä paikalle.
Lista lähellä olevista eläinlääkäriasemista löytyy näyttelypaikalta.
Luukin Kartanon ravintola palvelee näytteilleasettajia. Alueella 
on myös grillikatoksia näytteilleasettajien vapaassa käytössä – 
varaathan omat grillattavat mukaan!

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut Showlink Oy 
(arkisin klo 11–17), puh. (09) 887 30 320, e-mail: info@showlink.fi
Muut tiedustelut  ja tiedustelut näyttelypäivänä
Henna Huusko, puh. 044 977 9377

Rokotusmääräykset
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen 
hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme rokotukset pisto-
kokein. Jos koiran osallistuminen hylätään puutteellisten roko-
tusten takia, ilmoittautumismaksua ei makseta takaisin.
Penikkatautia-, parvovirusripulia- ja tarttuvaa maksatuleh-
dusta vastaan koiran pitää olla rokotettu vähintään kaksi kertaa. 
Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut 
vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä an-
nettu tehosterokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä 
tai vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen 
valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautiro-
kotuksesta 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.
Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli-ja tarttuva mak-
satulehdusrokotuksen sekä raivotautirokotuksen varoaika: 
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 päät-
tymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen, 
kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusri-
puliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa 
olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viik-
koa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireetto-
mia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoidettava 
ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt 
ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myön-
tämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyt-
telyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa 
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LOPPUKILPAILUT
Loppukilpailut alkavat n. klo 14.30.
Näyttelyn vanhimman veteraanin palkitseminen 
Ilona-palkinnon luovuttaminen
Rotunsa paras pari .....Karl-Erik Johansson, Päivi Eerola 
Rotunsa paras juniorikoira ...............................Päivi Eerola
Rotunsa paras nuori koira ................................Päivi Eerola
Rotunsa paras veteraani ...................Karl-Erik Johansson
Rotunsa paras jälkeläisluokka .........................Päivi Eerola
Rotunsa paras kasvattajaryhmä .....Karl-Erik Johansson
Rotunsa parhaan koiran valinta .....Karl-Erik Johansson

Arvioitu arvosteluaikataulu
Siirrot ennalta varalle ilmoitetulle tuomarille on merkitty #-merkillä, eivätkä ne oikeuta maksunpalautukseen. 

KEHÄ 1  
Karl-Erik Johansson, Ruotsi ...........................64 
- urokset ........................................................................... 64 10.00
junioriluokka .................................................................. 14 
nuorten luokka .................................................................6 
avoin luokka ................................................................... 15 11.00 
valioluokka...................................................................... 22 
veteraaniluokka ...............................................................7 
Paras uros -kilpailu ............................................................  13.30

KEHÄ 2  
Liz-Beth Liljeqvist, Ruotsi ..............................79 
nartut (ei JUN)................................................................ 79 09.00
nuorten luokka .............................................................. 12 
avoin luokka ................................................................... 28 
valioluokka...................................................................... 25 11.00
veteraaniluokka ............................................................ 14 
Paras narttu -kilpailu ........................................................  13.00

KEHÄ 3  
Päivi Eerola ......................................................55 
pennut ja juniorinartut, turistiluokka ................... 55 9.30
- pennut ........................................................................... 34 
urospennut 5-7 kk ........................................................ 10 
urospennut 7-9 kk ...........................................................8 
narttupennut 5-7 kk .................................................... 12 
narttupennut 7-9 kk .......................................................4 
Paras pentu -kilpailu .........................................................  
- nartut (JUN).................................................................. 21 11.30
#junioriluokka ................................................................ 21 
Turistiluokka ........................................................................  13.00

Spesiaalikehä  
Satu Keränen .......................................................  
Lelugöötti .............................................................................  11.00
Lapsi ja koira -kilpailu.......................................................  
Äijähandler ..........................................................................  

tunnistusmerkinnän. Tunnistusmerkintä tarkastetaan ensisijai-
sesti koiran rekisteritodistuksesta ennen arvostelua/suoritusta. 
Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, 
on koiran omistajalla oltava mukanaan lukulaite, joka kyseisen si-

run 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.


