Hyvä näytteilleasettaja,
Tervetuloa Vanhaenglanninlammaskoirat ry:n erikoisnäyttelyyn 14.8.2021!
Tuomarina näyttelyssämme toimii Lisa T. Nielsen, kennel Danish Delight,
Tanska.
Oheisena näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koiran näyttelynumero. Ota mukaan
koiran rekisterikirja, rokotustodistus, numerolappu ja pidike sekä koiralle näyttelytalutin,
makuualusta ja vesikuppi. Otathan omien tavaroittesi kanssa leiriytyessäsi myös muut
huomioon. Noudata 1-2 metrin turvavälejä. Eihän unohdeta sitä päivän aikana! Olethan
paikalla viimeistään tuntia ennen arvioitua arvosteluaikaa.
NÄYTTELYPAIKKA
Näyttelypaikkana toimii Petäys Resort, Petäyksentie 35, 14620 Hattula. Näyttelyalue
sijaitsee aidatulla jalkapallokentällä. Näyttelyssä ei ole parkkimaksuja.
NÄYTTELYPÄIVÄ

Näyttelypaikka avataan klo 10:00 ja koirien rokotukset tarkastetaan pistokokein. Alueella noudatetaan
AVI:n, THL:n, OKM:n ja SKL:n ohjeita yleisötapahtumien ja koiranäyttelyiden järjestämisten osalta.
Näyttelypaikalle ei saa tulla oireisena. Koronavirus aiheuttaa hengitystieinf ektion, jonka oireita
voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.
(https://thl.f i/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ taudit-ja-torjunta/ taudit-ja-taudinaiheuttajat-ao/koronavirus-covid-19). Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan, jossa on
muita henkilöitä samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.
Näyttelypaikalla on käsienpesumahdollisuus Petäys Resort -hotellin WC-tiloissa ja lisäksi varaamme
desinf iointiainetta.

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)
SPONSORIT
Näyttelyn yhteistyökumppaneina ovat Royal Canin, Roppi, Nutrolin, Findogs,
Riemukauppa.fi ja Suomen Kolibri.
Näyttelyssä on yhdistyksen hyväksi ARPAJAISET.
Näyttelyssä VALOKUVATAAN kaikki koirat vuosikirjaa varten, muista käydä kuvauspisteellä!
LUETTELO on saatavilla näyttelyalueen portilta.
.
OSALLISTUJALAHJAn saa jokainen näyttelyyn osallistuva koira käytyään kehässä.
TURISTIKOIRAT ovat sallittuja, kunhan niillä on rokotukset voimassa.
VAROITUS! Älä jätä koiraasi aurinkoisella ilmalla kuumaan autoon.
Kaikki numerolaput lähetetään sähköisesti. Jollet saa tulostettua numeroa, niin saat sen
näyttelytoimikunnalta tullessasi näyttelypaikalle.
Vietetään mukava päivä rotumme erikoisnäyttelyssä!
Lämpimästi tervetuloa!
Näyttelytoimikunta
oesfi.erkkari@gmail.com
Yhteydenotot näyttelypäivänä 040 7226 225

Aikataulu
Klo 12.00
Määrä
Freestyle
- urokset……………………………
- nartut……………........................
ROP Freestyle
Klo 12.40
Pikkupennut 5-7 kk
- urokset………………………….
- nartut……………………………
Pennut 7-9 kk
urokset
ROP PENTU
klo 13.00
Urokset
- juniorit…………………………...
- nuoret…………………………...
- avo………………………………
- valiot…………………………….
- veteraanit……………………….
klo 14.00 Paras Uros
Tauko 45-60 min
15.00
Nartut
- juniorit…………………………...
- nuoret……………………………
- avo………………………………
- valiot…………………………….
- veteraanit……………………….
klo 16.30 Paras narttu
ROP/BIS
ROP- JUNIORI
ROP- NUORI
ROP-VETERAANI
Paras
kasvattajaluokka………………
Paras
jälkeläisluokka…………………
Paras pari………………………………
Paras turkin laatu
Parhaat liikkeet
Paras pää
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