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Tervetuloa erikoisnäyttelyyn!
Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä 
koirasi näyttelynumero. Muista ottaa mukaan näyttelyyn 
koiran rekisterikirja, rokotustodistukset, näyttelynumero 
ja -hihna, makuualusta, hakaneula sekä vesikippo. Ulkoi-
luta koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista.

Huomioithan kirjeen lopusta ohjeistuksen näyttelyyn 
osallistuville.

Näyttelypaikka

Petäys Resort, Hattula.
Alueelle pääsee näyttelypäivänä klo. 8:00 lähtien ja kaik-
kein on saavuttava paikalle klo.12:00 mennessä.
Koska näyttelypaikka on hotellin alueella ja paikalla on 
toinen yksityistilaisuus, on koirat pidettävä kytkettyinä. 
Koirille löytyy myös vesipiste ulkoa. Kaikki roskat ja koi-
ran jätokset tulee kerätä pois

Osoite navigaattoriin: Petäyksentie 6-8, 14620 Hattula 
(kartta)

Ajo-ohje: 

Helsingin suunnasta tieltä E12, poistu liittymästä 26 Päl-
käneentielle (tie 57). Aja Pälkäneentietä noin 7 km, Kään-
ny vasemmalle Tyrvännöntielle (tie 3061) aja noin 12,5 km 
ja käänny oikealle Petäyksentie. Näyttelypaikka on noin 
150m päässä oikealla.
Tampereen suunnasta tieltä E12, poistu liittymästä 27 
Hattulantielle (tie 3051). Aja noin 2,4 km, Käänny va-
semmalle Pälkäneentielle (tie 57) jatka n 1,5km. Kään-
ny vasemmalle Tyrvännöntielle (tie 30561) jatka 12,5km 
ja käänny oikealle Petäyksentie. Näyttelypaikka on noin 
150m päässä oikealla.

Tiedustelut

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Showlink Oy (arki-
sin klo 11–17) puh. (09) 887 30 320 tai info@showlink.fi.
Muut tiedustelut: näyttelytoimikunta@australianpai-
menkoirat.fi
Tiedustelut: Ria Paussu 0505481185 (klo 10-16)
Näyttelypäivänä: Minna Suomi 0451764187

Petäys Resort, majoitus ja ruokailut

Huonevaraukset puhelimitse 03 673301.
Lounasmahdollisuus hotellilla. Hotellilta ostettavissa 
pientä suolaista sekä kahvia ja virvokkeita. 

Muuta tietoa

Näyttelyymme ei ole pysäköintimaksua eikä sissänpää-
symaksua.
Näyttelyssämme on käytössä myös näyttelyluettelon ja 
näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus 
on ladattavissa App Store- ja Google Play -sovelluskau-
poista nimellä ”Showlink-mobiili”. Sähköisen näyttely-
luettelon hinta sovelluskaupassa on 2,99 €. Luettelon voi 
sovelluksessa tilata ja maksaa jo ennen näyttelyä, mutta 
luettelon sisältö julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 
6.00.

Näyttelyssä on käytössä sähköiset arvostelut, joten ke-
hästä ei jaeta paperista arvostelulomaketta. Arvostelut 
lähetetään koiran arvostelun päätyttyä ilmoittajan säh-
köpostiosoitteeseen. Ne ovat luettavissa myös Showlink 
tulospalvelusta sekä Kennelliiton jalostustietojärjestel-
mästä.

Parikilpailu

Parikilpailuun ilmoittautuminen paikan päällä. Ilmoittau-
tumismaksu 5 €. Maksu käteisellä (tasaraha) tai kortilla. 
Parin koirat voivat olla joko eri tai samaa sukupuolta.

Palkinnot

Palkintoesineet jaetaan kehissä. Palkintoja ei lähetetä 
postitse.

Tuomarinmuutokset

Tuomarinmuutos ei oikeuta maksujen palauttamiseen.

Mukavaa näyttelypäivää!
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Ajo-ohje

OHJEITA NÄYTTELYYN OSALLISTUVILLE
Näyttelyyn osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan 
omalla
vastuullaan. Kennelliitto, tapahtuman järjestäjät tai näyt-
telyn toimihenkilöt tai ulkomuototuomarit eivät ole vas-
tuussa mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan 
sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista mahdollisista 
vahingoista.

Älä saavu paikalle, jos olet sairas tai epäilet tartuntaa!

• Huolehdithän hygieniasta ja vältät lähikontakteja
• Tuomaritelttaan eivät saa tulla muut kuin tuomari ja 
toimitsijat.
• Arvostelevalla ulkomuototuomarilla on oikeus keskeyttää 
arvostelu ja / tai poistaa henkilö kehästä, mikäli annettuja 
ohjeita ei noudateta.
• Rokotustodistukset tarkastetaan pistokokein näyttelypäi-
vän
aikana ilman erillistä rokotustarkastuspistettä.
• Telttojen ja häkkien pystytyksessä tulee noudattaa turva-
välejä
ja henkilökunnan ohjeistuksia. Telttojen välille tulee jät-
tää n.1,5m tila. Teltat voi pystyttää vain niille osoitetuille 
alueille.
• Turistikoirat ovat tervetulleita, niitä koskevat samat 
rokotus- ja tunnistusmerkintämääräykset kuin osallistuvia 
koiria.

ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU
Tuomari arvostelee noin 15–20 koiraa tunnissa.
Huolehdi, että olet koirasi kanssa ajoissa näyttely-
paikalla.

KEHÄ 1
Herdís Hallmarsdóttir, Islanti...............................74

- pennut............................................................. 10:00
urospennut 5–7kk...................................... 3 
urospennut 7–9kk...................................... 3
#narttupennut 5–7kk .................................5
#narttupennut 7–9kk ................................ 8
- urokset............................................................
#BIS-PENTU
junioriluokka, urokset................................19
LOUNASTAUKO
nuorten luokka, urokset.............................8    13.15
avoin luokka...............................................17
valioluokka.................................................. 8
veteraaniluokka.......................................... 3
 
KEHÄ 2
Lilja Dóra Halldórsdóttir, Islanti ....................79

- nartut....................................................... 10:00
junioriluokka, ...................................... 26
nuorten luokka, ...................................10
LOUNASTAUKO
avoin luokka.........................................19  13.15
valioluokka...........................................16
veteraaniluokka.....................................8

LOPPUKILPAILU 
#ROP JUN - Lilja Dóra Halldórsdóttir
ROP VET - Lilja Dóra Halldórsdóttir
ROP/VSP - Herdís Hallmarsdóttir
ROP KASV - Herdís Hallmarsdóttir
ROP JÄLK - Lilja Dóra Halldórsdóttir
BIS PARI  - Herdís Hallmarsdóttir

# tuomarivaihdos
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Rokotusmääräykset

Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton 
hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä.

Tarkistamme näyttelyyn tultaessa satunnaisesti 
koirien rokotustodistukset. Mikäli koira hylätään 
puuttuvien rokotusten vuoksi, ilmoittautumis-
maksua ei suoriteta takaisin. Koiralla tulee olla 
rokotustodistus (rokotuskirja tai lemmikkieläin-
passi), johon on merkitty rokotteen viimeinen 
voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja edel-
liset rokotukset. Jotta koira voi olla läsnä tapah-
tumassa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat 
rokotukset:

Penikkatautirokotus: 
Penikkatautirokotus annetaan pennulle kaksi 
kertaa. Tehosterokotteesta tulee tapahtuma-
hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (3 viikon 
varoaika). Ensimmäinen tehosterokote on voi-
massa 1 vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana 
annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen 
valmisteyhteenvedon mukaisesti.

Raivotautirokotus (rabies): 
Koiran ensimmäisestä raivotautirokotukses-
ta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähin-
tään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden 
ikäiselle koiralle annettu rokotus on voimassa 1 
vuoden. Vähintään vuoden ikäiselle koiralle an-
nettu rokotus on voimassa ko. rokotteen valmis-
teyhteenvedon mukaisesti.

Varoaika: 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus 
kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk en-
nen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). Koi-
ra saa osallistua seuraavana päivänä varoajan 
päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Antidoping:
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät 
antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat 
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näytte-
lyitä, kilpailuja ja kokeita. 

Tunnistusmerkintä:
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton 
virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. 
Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lukulait-
teet eivät tunnista, on koiran omistajalla oltava 
mukanaan lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy 
lukemaan. Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota 
ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea 
kyseinen koira pois tästä tapahtumasta. Epäsel-
vä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koi-
ran osallistumisen tapahtumaan.


