SHETLANNINLAMMASKOIRIEN PÄÄERIKOISNÄYTTELY
HARJAVALLASSA
Hosiossaaren koirakentällä 10.5.2015
TERVETULOA
Oheisena näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koiran
näyttelynumero. Ota mukaan näyttelyyn koiran rekisterikirja,
rokotustodistus ja numerolappu sekä koiralle näyttelytalutin,
makuualusta ja vesikuppi.
Rokotustodistusten tarkastus alkaa sunnuntaina klo 8:00.
Eläinlääkärintarkastukset ja antidoping ‐toimenpiteet suoritetaan
pistokokein. Kaikkien koirien rokotukset tarkistetaan! Koirien on
saavuttava rokotustodistusten tarkastukseen tuntia ennen
arvioitua rodun arvosteluaikaa.
Näyttelytoimikunta ei palauta takaisin ilmoittautumismaksua,
mikäli koira hylätään puutteellisten rokotusten tai
tunnistusmerkintöjen vuoksi. Näyttelyssä noudatetaan Suomen
Kennelliiton rokotusmääräyksiä sekä antidoping‐sääntöjä.
Lisätietoja rokotus‐ ja tunnistusmerkinnöistä sekä
antidopingsäännöistä www.kennelliitto.fi .
Koirien tunnistusmerkintä joko Lifechip (Indexel) tai Datamars‐
mikrosiru tai tatuointi on pakollinen Kennelliiton virallisissa
näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Mikäli koira on merkitty
jollakin muulla kuinLifechip (Indexel) tai Datamars‐mikrosirulla, on
sen mukana oltava lukulaite, jolla siru voidaan lukea.
Tunnistusmerkinnät tarkistetaan järjestäjän toimesta pistokokein.
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään joitakin
tuomarimuutoksia, jotka näkyvät aikataulussa seuraavasti: (*) .
Mikäli koiranomistaja haluaa tuomarimuutoksesta (*) johtuen
peruuttaa koiransa osallistumisen näyttelyyn, on siitä ilmoitettava
kirjallisesti viimeistään 6.5.2015 päivätyllä kirjeellä (postileima)
osoitteella:
Jaana Karonen, Koivumäenpuisto 15, 05200 RAJAMÄKI
Mukaan peruutukseen on liitettävä koiran numerolappu.
Ilmoittakaa oman nimenne ja tilitietojenne lisäksi minkä nimistä ja
rotuista koiraa peruutus koskee. Näyttelytoimikunnalla on oikeus
vähentää palautuksista pankin ottamat kulut sekä muut
toimitusmaksut 5,00 €. (Näyttelyiden järjestämisohje A 3.3.,
koiranäyttelysäännöt kohta 5.)
Näyttelypaikka sijaitsee Harjavallassa Hosiossaaren koirakentällä
kantatie 43 varrella (Harjavalta‐Eura). Opasteet Valtatie 2:lta
Porista ja Helsingistä päin sekä kantatie 43:lta. Autonavigaattoreita
varten näyttelypaikan osoite on: Hosiossaarentie 1, HARJAVALTA.

Näyttelyssä seuraavat myyntipisteet:
Olini Oy/Nutrolin/HPSH ry. , Koirapalvelu
Taidogas, Kurjenkynsi/Hau‐Hau Champion tuoteet,
Ala‐Kaarre Oy (lakritsi/karamelli),
Tmi: Ari Stenberg (jäätelö/pehmis),
Maarit Mäenpää (Forever Living‐tuotteet),
PetNo1 koiratarviketuotteet
Näyttelypaikalla on KAHVILA, jossa on myynnissä mm. lämpimiä
voileipiä, sämpylöitä, kinkku‐/juustoruisleipiä, muna‐anjovisleipiä,
grillimakkaraa, croisantteja, donitseja, vanilijapullaa, kahvia, teetä
sekä virvoitusjuomia. Kahvilan hinnat ovat edulliset.
Näyttelyssämme voitte maksaa HPSH ry:n kahvilassa ja
Nutrolin‐öljyjen myyntipisteessä pankki‐ tai luottokortilla.
PÄÄSYLIPPUJEN HINNAT
Yksi henkilö/koira pääsee näyttelyyn ilmaiseksi sisään.
pääsylippu 6 €, pysäköinti
3€
luettelo
sisältyy ilm. maksuun 1/luettelo/ilmoittautuja
alle 15 ‐vuotiaat pääsevät sisään ilmaiseksi
VAROITUS! Älä jätä koiraa aurinkoisella ilmalla kuumaan autoon. Alueella
olevia autoja tarkkaillaan ja jos kehotuksesta huolimatta koiria ei kuumista
autoista poisteta, niin asiasta tiedotetaan Kennelliittoon, jolloin asia siirtyy
kurinpitolautakunnan käsittelyyn. Seurauksena saattaa olla näyttelykielto.

ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU 10.5.2015
KEHÄ 6
Tuomari Mr. Jim H Peach, Iso‐Britannia

shetlanninlammaskoira
(53)
*)ppennut, urokset 1
*) pennut, urokset 4
urokset 48

9:30

KEHÄ 7
Tuomari Mrs. Gail R Richardson, Iso‐Britannia

shetlanninlammaskoira
(64)
*)ppennut, nartut 2
*) pennut, nartut 5
nartut 57

9:30

Näyttelyn paras pentu – Jim H Peach
Näyttelyn paras jälkeläisluokka – Gail E Richardson
Näyttelyn paras veteraani – Gail E Richardson
Näyttelyn paras kasvattajaryhmä – Jim H Peach
Rotunsa paras – Jim H Peach
Näyttelypäivinä teitä palvelevat näyttelyn toimistossa
tiedustelunumerot: 046‐668 7657 ja 046 – 592 1078
Toivotamme Teidät sydämellisesti tervetulleiksi shetlanninlammaskoirien
pääerikoisnäyttelyyn 2015 Harjavaltaan. Mukavaa menestyksekästä
näyttelypäivää Teille kaikille toivottaa:

Shetlanninlammaskoirat ry./Lännen Shelttiyhdistys ry. ‐
näyttelytoimikunta

