Tervetuloa näyttelyymme Iihin 8.8.2020!

Toivomme, että luet aikataulukirjeen huolella läpi ja
noudatat mahdollisimman hyvin toiveitamme. Näin
saamme asiat sujumaan näyttelyalueella
mahdollisimman jouhevasti ja saamme kaikki viettää
mukavan näyttelypäivän!
Ohessa on näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä
ilmoittamanne koiran numerolappu. Näyttelypaikalle
pääset tulemaan 8.30 lähtien. Koirien on hyvä saapua
näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen annettua
arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään n.12.30.
Koronatilanteeseen liittyen näyttelyalueelle ei
päästetä yleisöä, eikä turistikoiria. Mikäli et pysty
esittämään koiraasi itse esim. sairauteen liittyen tai
mukanasi on lapsi kerrothan tästä sisääntulossa.
Mikäli näyttelytoimikunta joutuu jälkikäteen
lähettämään koronatilanteeseen liittyen tiedotusta,
lähetetään se koiran näyttelyyn ilmoittaneelle, jonka
on huolehdittava, että kyseisen viestin saa myös
mukana tullut henkilö. Yksittäisiä näyttelyn katsojia ei
siis sisälle päästetä.
Koronaohjeistuksia näyttelyyn liittyen:
-

Rokotukset sekä tunnistusmerkinnät
tarkistetaan pistotarkistuksina, pidäthän
kuitenkin paperit helposti saatavilla
Pidä välimatkaa sisääntulossa sekä
näyttelyalueella liikkuessasi, vältetään
yhdessä tiiviiden jonojen muodostumista
Parkkimaksu on 2e, varaathan tasarahan,
jotta maksu sujuu nopeasti ja vältetään
ylimääräisiä kosketuksia
Näyttelypaikalla on kanttiini, jossa
suositellaan maksamista kortilla, paikalla on
maksupääte
Näyttelyalueella on käsidesiä, muistathan
käyttää sitä ja tarvittaessa varata oman
käsidesin mukaasi
Jos tunnet itsesi sairaaksi, jääthän silloin kotiin
Kotimaisten rotujen kehillä arvosteluja ei
käydä läpi ääneen, jotta kehien reunoille ei
keräännytä lähekkäin
Kun rotukehäsi on ohi, ja jos koirasi ei jatka
ryhmäkehiin poistuthan näyttelyalueelta
Muistathan ottaa kaikkien turvallisuuden
huomioon näyttelyalueella. Yhdessä voimme
tehdä meille kaikille mukavan näyttelypäivän.

Näyttelypaikka
Illinsaaren hiihtomaja, Illinsaarentie 68, 91100 Ii.
Opasteet näyttelypaikalle sekä pohjois- että etelän
suunnasta tuleville.
Tuomarimuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään
tuomarimuutoksia, jotka on merkitty aikatauluihin
*-merkillä. Mikäli haluat peruuttaa koirasi
osallistumisen tuomarimuutoksen vuoksi, lähetä
viimeistään 7.8.2020 rahastonhoitajalle peruutuksesta
sähköposti, jossa on koirasi tiedot + numero, jolla
koira olisi osallistunut, omat yhteystietosi ja tilitietosi
sekä kopio maksukuitista. Huomaathan että koiran tai
omistajan sairastumisen vuoksi osallistumismaksua ei
palauteta. Toimikunta vähentää palautettavista
maksuista käsittely- ja tstokulut. Rahastonhoitajan
sähköposti: tuija.miettunen@gmail.com
Tiedustelut
Näyttelyä edeltävästi virve.sipola@gmail.com tai
iltaisin 0445833143, joka myös näyttelypäivänä
käytössä.
Palkinnot
Palkinnot tulee noutaa näyttelyn aikana
palkintopisteestä. Palkintoja ei lähetetä postitse.
Hinnasto ja luettelo
Parkki 2e, vain käteinen ja tasaraha
Sisääntulo 5e aikuinen, vain käteinen ja tasaraha
Kanttiini, maksupääte mielellään mutta myös käteinen
Näyttelyssä on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn
tulospalvelun tuottava moniilisovellus. Se on
ladattavissa App Store- ja Google Play sovelluskaupoista nimellä ”Showlink-mobiili”.
Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluskaupassa on
2,99e. Luettelon voi sovelluksesta tilata ja maksaa jo
ennen näyttelyä, mutta luettelon sisältö julkaistaan
näyttelypäivän aamuna klo 6.
Huomioitavaa
Muistathan ottaa mukaan
koirasi rokotustodistukset,
vesikupin ja pannan/hihnan
kehää varten. Ota numerolapun
kiinnittämistä varten esim.
hakaneula.

Muistathan siivota alueelta koirasi jätökset, sekä muut
roskat, näyttelytoimikunta kiittää. Tupakoinnille on
oma-alue merkitty, muutoin alue savuton.
Kehien ympärillä on ns turva-alue, jonka ulkopuolelle
voi laittaa telttoja. Huomioitahan, että pe-la välillä
alueella EI OLE vartiointia ja alue on yleisessä
käytössä, joten näyttelytoimikunta ei vastaa teltoista.
Alueelle ei voi perjantaina leiriytyä, Iin sillat
leirintäalue on lähes näyttelypaikan vieressä, jonne
voi leiriytymisestä olla yhteydessä.
Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen kennelliiton
hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Jos koiran
osallistuminen hylätään puutteellisten rokotusten
takia, ilmoittautumismaksua ei makseta takaisin.
Jos koira sairastuu esim. kennelyskään on koiran
oltava 2 viikkoa oireeton minimissään.
Antidoping. Näyttelyssä noudatetaan Suomen
kennelliiton valtuuston hyväksymiä antidopingsääntöjä.
Arvioitu aikataulutus lauantai 8.8.2020
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään
tuomarimuutoksia, jotka on merkitty aikatauluun *
merkinnällä
KEHÄ 1
Jari Laakso
beagle
englanninkääpiöterrieri
kääpiöbullterrieri
staffordshirenbullterrieri
KEHÄ 2
Markku Kipinä
australianterrieri
cairnterrieri
norwichinterrieri
glen of imaalinterrieri
skyenterrieri
amerikankarvatonterrieri
parsonrussellinterrieri
walesinterrieri
sileäkarvainen kettuterrieri
karkeakarvainen kettuterrieri
airedalenterrieri
* länsigöötanmaanpystykorva
* valkoinen ruotsinhirvikoira
* venäläis-eurooppalainen
laika
* suomenpystykorva
* harmaa norjanhirvikoira

47
21
14
2
10

57
6
5
1
1
2
3
4
1
2
2
1
4
4
1
7
13

10.00
11.45

10.00

11.15

KEHÄ 3
Maija Mäkinen
valkoinen länsiylämaanterrieri
jackrussellinterrieri
skotlanninterrieri
silkkiterrieri
islanninlammaskoira
lapinporokoira
pohjanpystykorva

55
6
16
3
8
1
11
10

KEHÄ 4
Mari Lackman
karjalankarhukoira
länsisiperianlaika
itäsiperianlaika
jämtlanninpystykorva
- pennut
- urokset
- nartut

69
11
3
9
46
1
16
29

KEHÄ 5
Hannele Jokisilta
borderterrieri
saksanmetsästysterrieri
suomenlapinkoira
basset hound
grand basset griffon vendéen
dreeveri
amerikankettukoira
venäjänajokoira
suomenajokoira

65
13
1
27
3
1
5
1
4
10

KEHÄ 6
Emma Pirilä
stabijhoun
spinone
bretoni
pointteri
englanninsetteri
gordoninsetteri
punainen irlanninsetteri
italianseisoja
pienimünsterinseisoja
lyhytkarvainen saksanseisoja
pitkäkarvainen saksanseisoja
karkeakarvainen
saksanseisoja

62
1
2
9
1
3
5
13
1
4
8
3
12

10.00
11.15

10.00

11.15

12.15

10.00

12.30

10.00

11.00
12.00

