Länsigöötanmaanpystykorvien
erikoisnäyttely
Lahti 10.8.2019
Tervetuloa erikoisnäyttelyyn!
Tämän kirjeen mukana saat koirasi kilpailunumeron. Ota
mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, rokotustodistukset, kilpailunumero ja hakaneula numerolapun kiinnittämistä varten. Muista myös koiran näyttelyhihna ja -kaulain, makuualusta ja vesikuppi. Kyseessä on ulkonäyttely.
Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 9:00. Koirien tulee
saapua näyttelypaikalle noin tuntia ennen arvioitua arvostelun alkamista, kuitenkin viimeistään klo 12:00. Huolehdi
siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla.
Turistikoirat ovat tervetulleita ja niitä koskee samat rokotusmääräykset kuin näyttelyyn ilmoitettuja koiria. Otathan
rokotustodistuksen mukaan.

Näyttelypaikka
Erikoisnäyttelymme järjestetään Lahdessa, Messilä Hollolassa, saapuminen Messilän opasteiden mukaan.
Osoite: Messiläntie 308, Messilä/Hollola
Näyttelyalueelle saa tuoda näytteilleasettajien telttoja ja
muita tavaroita näyttelyaamuna klo 8 alkaen. Kehät ovat
hiekkakentällä.
HUOM! Autot jätetään merkityille pysäköintipaikoille.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut:
Showlink Oy (ark.klo 11–17), puh. (09) 887 30 320
tai info@showlink.fi
Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttelypäivänä:
Minna Järvenpää 040 742 1999 & Elina Sarin 050 575 5245

Luettelo
Ilmainen luettelo julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla näyttelyaamuna.
Mobiililuettelo Showlink mobiilissa 2,99€
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyntulospalvelun 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 tilata ja maksaa sovelluksen kautta
näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.

Muuta infoa
- Mikäli tarvitset majoitusta löydät lisätietoa yöpymismahdollisuuksista Messilän kotisivuilta:
https://www.messila.fi/fi/messilan-rinteet/majoitus
- Alueella ei saa yöpyä omatoimisesti.
- Näyttelypaikalla palvelee Messilän Bistro.
- Paikalla on Gööttiputiikki.

Palkinnot
Kaikki palkinnot jaetaan arvostelukehässä Näyttelytoimi-

kunta ei postita palkintoja jälkikäteen.

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen
hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn
tultaessa jokaisen koiran rokotustodistukset. Näyttelytoimikunta ei suorita takaisin ilmoittautumismaksua, mikäli
koira hylätään puutteellisten tai vanhentuneiden rokotusten takia.
Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai lemmikkieläinpassi), johon on merkitty rokotteen viimeinen
voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotukset. Kaikissa Kennelliiton alaisissa tapahtumissa läsnä
olevilla koirilla tulee olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus annetaan pennulle kaksi kertaa. Tehosterokotteesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (3 viikon varoaika). Ensimmäinen tehosterokote on voimassa 1 vuoden. Vuoden
iässä tai vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa ko.
rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (3 viikon varoaika). Alle vuoden ikäiselle
koiralle annettu rokotus on voimassa 1 vuoden. Vähintään
vuoden ikäiselle koiralle annettu rokotus on 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.

Tartuntatauteihin liittyviä muita määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan 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. Ulko- ja sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen kaikille Kennelliiton
virallisiin näyttelyihin, kokeisiin, kilpailuihin ja testeihin
osallistuville koirille.
Tunnistusmerkintänä hyväksytään tatuointi tai mikrosiru.
Tunnistusmerkinnät tarkastetaan pistokokein. Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-säännöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen
Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.
Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi

Näyttelytoimikunta toivottaa kaikille
mukavaa näyttelypäivää!

Arvioitu arvosteluaikataulu
KEHÄ 1
Anneli Pukkila................................................29
länsigöötanmaanpystykorva (pennut) ............... 23 11:00
urokset pentuluokka 5- alle 7kk ............................3
urokset pentuluokka 7- alle 9kk ............................6
nartut pentuluokka 5- alle 7kk ..............................5
nartut pentuluokka 7- alle 9kk ..............................9
ROP-pentu
Turistiluokka ............................................................6 n.12:30
Tarja Pahkasalo
Lapsi & Koira ............................................................. n.13:00
Lelugööttiluokka........................................................
Taija Turunen
Äijähandler .................................................................
KEHÄ 2
Klaus Strack, Saksa .........................................62
länsigöötanmaanpystykorva (urokset, ei pen).. 62
urokset junioriluokka .......................................... 12
urokset nuortenluokka ........................................ 12
urokset avoinluokka ................................................9
urokset valioluokka .............................................. 22
urokset veteraaniluokka .........................................7

10:00
n. 10:45
n. 11:30
n. 12.00
n. 13.30

KEHÄ 3
Christina Chapman, Iso-Britannia ................89
länsigöötanmaanpystykorva (nartut ei pen) ..... 89
nartut junioriluokka ............................................. 22
nartut nuortenluokka ........................................... 12
nartut avoinluokka ............................................... 16
nartut valioluokka ................................................ 26
nartut veteraaniluokka ......................................... 13

10:00
n. 11:20
n. 12:00
n. 13:00
n. 14:30

Teltat

Tallirakennus

Bistro

Kehät

Rokotusten
tarkastus

Messilän kartano

Messiläntie

Lapsi ja koira –kilpailu
Alle 12-vuotiaille esittäjille göötteineen. Ilmoittautuminen
näyttelypaikalla. Ilmainen.
Äijähändler
Aikuisille miespuolisille esittäjille göötin kanssa. Ilmoittautuminen näyttelypaikalla. Ilmoittautumismaksu 3 €.
Lelugööttiluokka
Esitettävä lelukoira voi olla minkä näköinen tahansa.
Ilmoittautuminen näyttelypaikalla. Ilmainen.
Loppukilpailut n. klo 15:30
- näyttelyn vanhimman koiran palkitseminen
- Ilona-palkinnon luovuttaminen
- parikilpailu, tuomarit yhdessä
Kahdelle göötille, joiden on oltava näyttelyyn viralliseen luokkaan ilmoitettuja, mutta ei välttämättä saman omistajan omistamia. Ilmoittautuminen näyttelypaikalla. Ilmoittautumismaksu 3 €.
- rotunsa paras juniorikoira, tuomarit yhdessä
- rotunsa paras nuori koira, tuomarit yhdessä
- rotunsa paras jälkeläisryhmä,
tuomari Klaus Strack, Saksa
- rotunsa paras veteraani, tuomari Klaus Strack, Saksa
- rotunsa paras kasvattajaryhmä,
tuomari Christina Chapman, Iso-Britannia
- rotunsa parhaan koiran valinta,
tuomari Christina Chapman, Iso-Britannia

