
 

Tervetuloa eRRkkariin! 

Oheisena näyttelyn arvioitu 

arvosteluaikataulu sekä koiran 

näyttelynumero. Lemmikki-

luokkien näyttelynumerot saa 

näyttelypaikalta. Ota mukaan 

näyttelyyn koiran rekisterikirja, rokotustodistus ja 

numerolappu ja pidike sekä koiralle näyttelytalutin, 

makuualusta ja vesikuppi sekä käsidesi. 

NÄYTTELYPÄIVÄ  

Näyttely avataan klo 9:00, eikä saapuminen alueelle 

ennen tätä aikaa ole mahdollista. Näyttelypaikalle saa 

tulla noin tuntia ennen arvostelua. Arvostelua EI 

aloiteta ennen aikatauluun merkittyä alkamisaikaa. 

Huomioithan, että näyttelylle varatun alueen 

ulkopuolisella nurmella ei saa kulkea.  

Alueella noudatetaan AVI:n, THL:n, OKM:n ja SKL:n 

ohjeita yleisötapahtumien ja koiranäyttelyiden 

järjestämisten osalta. Suosittelemme kasvomaskin 

käyttöä yksilöarvostelun aikana. 

Näyttelyalueelle ei saa tulla oireisena. Koronavirus 

aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat 

olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, 

lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. 

(https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ 

taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/ 

koronavirus-covid-19). Yleisötilaisuuteen, yleiseen 

kokoontumiseen tai julkiseen tilaan, jossa on muita 

henkilöitä samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla, jos 

on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. 

ROKOTUKSET JA TUNNISTUSMERKINTÄ  

Näyttelytoimikunta ei palauta ilmoittautumismaksua, 

mikäli koira hylätään puutteellisten rokotusten tai 

tunnistusmerkintöjen vuoksi. Näyttelyssä 

noudatetaan Kennelliiton rokotusmääräyksiä 

(tarkemmat tiedot Koiramme-lehdessä tai 

www.kennelliitto.fi). Koirien tunnistusmerkintä 

(mikrosiru tai tatuointi) on pakollinen Kennelliiton 

virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Mikäli 

koira on merkitty jollakin muulla kuin INdexel tai 

Datamars -mikrosirulla on sen mukana oltava 

lukulaite, jolla siru voidaan lukea. Tunnistusmerkinnät 

tarkistetaan järjestäjien toimesta pistokokein. 

PERUUTUKSET  

Harmillisesti näyttelyssä jouduttiin vallitsevan 

tilanteen vuoksi tekemään tuomarimuutoksia. 

Palautukseen oikeuttavat muutokset näkyvät 

aikataulussa risuaidalla (#) merkittyinä. Mikäli 

koiranomistaja haluaa tästä johtuen peruuttaa 

koiransa osallistumisen näyttelyyn, on siitä 

ilmoitettava kirjallisesti viimeistään 4.9.2020 

päivätyllä kirjeellä (postileima) osoitteella: Nina 

Lindqvist, Tuiskutie 14, 06400 Porvoo. Liitä mukaan 

koiran numerolappu sekä tilinumero johon rahat 

palautetaan. Näyttelytoimikunnalla on oikeus 

vähentää palautuksista käsittelykulut. 

NÄYTTELYPAIKKA JA OHJEET  

Näyttelypaikkana on Ainolan nurmi, Kurkiaurankatu 5, 

Järvenpää. Huom! Mikäli näyttelyviikonloppu on kovin 

sateinen saatamme joutua vaihtamaan kenttää 

lähistöllä sijaitsevalle alueelle. Seuraathan tiedotusta 

tapahtuman Facebook-sivulla: 

https://www.facebook.com/events/45423643183780
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Kehät sijaitsevat nurmikolla. Näyttelypaikalle saa 

pystyttää telttoja vain niille varatuille paikoille. 

Pelastustiet tulee pitää vapaina mahdollisten 

hätätapausten varalta. Korjaathan koirasi jätökset pois 

omasi ja muiden viihtyvyyden kannalta. 

Ruokahuollosta vastaa Dogs & Deli: 

https://www.dogsndeli.fi/ 

LUETTELO JA TULOKSET 

Näyttelyluettelo julkaistaan näyttelypäivänä klo 8:00 

tapahtuman Facebook-sivulla: 

https://www.facebook.com/events/45423643183780
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Ei painettua luetteloa. Näyttelyn tulokset päivittyvät 

Showlinkin tulospalveluun reaaliaikaisesti: 

https://tulospalvelu.kennelliitto.fi/nayttelyt/frmTulok

setRyhma.aspx?N=11801&Lang=FIN Arvostelut ovat 

luettavissa heti arvostelun jälkeen KoiraNetissä: 

https://jalostus.kennelliitto.fi/frmNayttelyt.aspx?R=14

6&Lang=fi 

Lemmikkiluokkien tulokset ja arvostelut julkaistaan 

mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen yhdistyksen 

kotivisuilla. 

ERIKOISKILPAILUT 

Tuomari valitsee erikoiskilpailuihin Parhaat liikkeet, 

Paras pää ja Paras ridge osallistuvat koirat. Näihin 

kilpailuihin osallistuminen on vapaaehtoista. 

Lemmikki- ja virallisten luokkien koirat osallistuvat 

näihin kilpailuihin yhdessä.  

TIEDUSTELUT 

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut 0400 689 629 

tai nina@lumottu.net.  

AIKATAULU 

Jotta sama henkilö pystyy esittämään koiria 

molemmissa kehissä, joustaa kehän 1 aikataulu 

tilanteen mukaan. Ilmoita kehäsihteerille, mikäli 

kehässä 1 tulee odottaa arvostelun kanssa. 

KEHÄ 1 Sophie Aspholm.............................39 

Lemmikkiluokat…………………….11              10:00 

* ROP LEMJUN 

* ROP LEMVET 

* ROP LEM 

Pennut#…………………………………5               11:00 

Urokset 

*junioriluokka#..……………….……..7 

Nartut 

*junioriluokka#…………….............9 

*veteraaniluokka#..…….…………..7 

KEHÄ 2 Teija Viljanmaa.............................58 

Urokset……………………………….25                10:00 

*nuorten luokka 

*avoin luokka 

*valioluokka 

***Parhaan uroksen valinta*** 

Nartut…………………………………33                 12:30 

*nuorten luokka 

*avoin luokka 

*käyttöluokka 

*valioluokka 

***Parhaan nartun valinta*** 

 

LOPPUKILPAILUT 

*Parhaat liikkeet* 

*ROP-juniori* 

*Paras pää* 

*ROP-veteraani* 

*Paras Ridge* 

*ROP KAS* 

*ROP JÄL* 

*Paras pari* 

*Paras maksakuono* 

*ROP* 
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