LAPPALAISKOIRAT RY:N

SYYSERIKOISNÄYTTELY

KAJAANIN PALLOHALLI 6.10.2019
Tervetuloa syyserikoisnäyttelyyn
Oheisena koirasi näyttelynumero sekä näyttelyn aikataulu,
josta selviää arvioitu arvosteluaikataulu. Otathan mukaan
koiran rekisterikirjan, rokotustodistukset, näyttelynumeron
ja hakaneulan numerolapun kiinnittämistä varten. Muista
myös koiran näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi!
Näyttely on Drive-in, Lappalaiskoirat ry:n rodut: lapinporokoira, ruotsinlapinkoira ja suomenlapinkoira, myös pennut
(5-alle 7 kk & 7-alle 9 kk), jälkeläisluokka ja lapsi & koira -kilpailu. Lapsi&koira kilpailuun ilmoittatuminen näyttelypäivänä näyttelyn toimistossa klo 13.00 mennessä. Lapsi&koira
kilpailuun ei ole osallistumismaksua.

Näyttelypaikka
Kajaanin Pallohalli
Osoite: Kuntokatu 6, 87150 Kajaani
Näyttelypaikka on maapohjainen (keinonurmi) ylipainehalli. Maanpinnan tasolla ja erityisesti ulkoseinien vieressä on
viileämpää, samoin kulkutunnelin kohdalla (koirien sisäänkäynti). Pukeudu lämpimästi (kerrospukeutuminen suositeltavaa, jotta vaatteita voi lisätä ja vähentää tarpeen mukaan)
ja muista, että varsinkin lämpimät kengät ovat tarpeen. Varaa myös koirallesi lämmin, paksu makuualusta. Häkkien ja
pöytien pystyttäminen hätäuloskäyntien eteen on kielletty,
ja kulkureitit on pidettävä avoimina.
HUOM! Koirien siistiminen ja trimmaaminen on sallittu ainoastaan trimmausalueella. Toivomme, että juoksuisilla nartuilla käytetään juoksuhousuja silloin, kun ne eivät ole kehässä. Muista huolehtia koiran riittävästä ulkoiluttamisesta
ennen sisälle tuloa ja näyttelypäivän aikana. Korjaathan
mahdolliset roskat ja jätökset keinonurmelta välittömästi.

Saapuminen näyttelyyn
Näyttelyalue ja -toimisto avataan sunnuntaina klo 8.00. Rokotusten tarkastus alkaa klo 8.00. Ole paikalla noin tuntia
ennen arvioitua rodun/luokan arvostelun alkua, mutta kuitenkin viimeistään klo 12.00. Kaikkien koirien rokotukset
tarkistetaan.

Tuomarinmuutos
Näyttelyymme on tullut tuomarinmuutos suomenlapinkoirien pennuille ja siirto on merkitty aikatauluihin *-merkillä.
Halutessasi peruuttaa koiran osallistumisen tuomarinmuutoksen vuoksi, ilmoitathan siitä kirjallisesti viimeistään
2.10.2019 (postileima). Ilmoita tiedoissa koiran nimi, omistajan tiedot ja tilinumero, liitä mukaan kuitti ilmoittautumismaksusta. Lähetä tiedot osoitteella: Seija Piipponen,
Oravantie 10, 48230 KOTKA

Palkinnot
Palkinnot noudettava näyttelypäivän aikana näyttelyn toimistosta. Näyttelytoimikunta ei postita palkintoja jälkikäteen.

Hinnat & info
Sisäänpääsy ja parkki ilmainen.
Mobiililuettelo 2,99€.
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn
tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play -sovelluskaupoista nimellä
”Showlink-mobiili”. Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluskaupassa on 2,99€. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän
aamuna kello 6.00.

Varaathan käteistä mukaan, näyttelypaikalla ei ole pankkiautomaattia.
Mukana Lappalaiskoirat ry myyntiartikkelien myyntipiste.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut:
Showlink (ark.klo 11–17), puh. (09) 887 30 320 tai
e-mail: info@showlink.fi
Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttelypäivänä:
Näyttelyn puheenjohtaja Sari Laitinen, +358 44 029 0013

Rokotusmääräykset
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Jos koiran osallistuminen hylätään puutteellisten rokotusten takia, ilmoittautumismaksua ei makseta takaisin.
Penikkatautia vastaan koiran pitää olla rokotettu vähintään
kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika).
Alle vuoden iässä annettu tehosterokotus on voimassa yhden
vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehosteet ovat
voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä
annettu rokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai
vanhempana annetut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen
valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Vanhentuneen penikka- ja raivotautirokotuksen varoaika:
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen
viikon varoaika).
Typistetyt koirat eivät saa osallistua näyttelyyn.

Tartuntataudit
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan
tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen
kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia koiria. Ulkoja sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen
kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa
näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tunnistusmerkintä tarkastetaan ensisijaisesti koiran rekisteritodistuksesta ennen
arvostelua/suoritusta. Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota ei
ole tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira
pois tästä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton
mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Antidoping-valvonta
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymiä antidoping-sääntöjä. Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä,
kilpailuja ja kokeita.

Arvioitu aikataulu - Schedule
Käytössä ovat sähköiset arvostelut. Arvostelut lähetetään koiran arvostelun päätyttyä ilmoittajan sähköpostiosoitteeseen.
Ne ovat luettavissa myös Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä ja Showlinkin tulospalvelusta.

KEHÄ 1
Silja Jokinen ..............................................80
suomenlapinkoira ...................................... 80
(ROP, ROP-pen, ROP-kasv, ROP-jälk)
- * pennut ....................................................... 14
* urokset pentuluokka 5-7kk ............ 5
* urokset pentuluokka 7-9kk ............ 2
* nartut pentuluokka 5-7kk ............... 5
* nartut pentuluokka 7-9kk ............... 2
- urokset ......................................................... 66
juniori luokka ................................ 17
nuorten luokka ................................ 7
avoin luokka................................... 17
valioluokka ..................................... 16
veteraaniluokka .............................. 9
KEHÄ 2
Mari Lackman ...........................................87
suomenlapinkoira .....................................87
(ROP-vet)
- nartut .......................................................... 87
juniori luokka ................................. 19
nuorten luokka ............................... 11
avoin luokka.................................... 30
valioluokka ...................................... 15
veteraaniluokka ............................. 12

09:00

09:00

KEHÄ 3
Katja Partanen ..........................................61
Harjoitusarvostelija Tarja Kallio.......................
lapinporokoira ..........................................55
- pennut .......................................................... 12
urokset pentuluokka 5-7kk ............... 2
urokset pentuluokka 7-9kk ............... 3
nartut pentuluokka 5-7kk ................. 3
nartut pentuluokka 7-9kk ................. 4
- urokset ......................................................... 20
juniori luokka ..................................... 6
nuorten luokka ................................... 1
avoin luokka........................................ 5
valioluokka.......................................... 5
veteraaniluokka ................................. 3
- nartut .......................................................... 23
juniori luokka ..................................... 4
nuorten luokka ................................... 1
avoin luokka........................................ 4
valioluokka.......................................... 9
veteraaniluokka ................................. 5
ruotsinlapinkoira ........................................6

10:00

Loppukilpailut - Finals
Loppukilpailut alkavat noin klo 15:00

BIS-pentu/puppy ................................. Mari Lackman
BIS-veteraani/veteran .......................... Katja Partanen
BIS-kasvattaja/breeder ........................ Katja Partanen
BIS-jälkeläisryhmä/progeny ...................Silja Jokinen
Best In Show ......................................... Mari Lackman

TOIVOTAMME SINULLE JA KOIRALLESI
ANTOISAA NÄYTTELYPÄIVÄÄ!

SYYSPÄIVIEN OHJELMA, LAUANTAI 5.10.2019
Tokon mestaruuskoe lappalaisroduille klo 10.00 alkaen. Paikka: Kajaanin Pallohalli, Kuntokatu 6, 87150 Kajaani
Varaa paikka ensin sähköpostilla johanna.vahlman@gmail.com
Jalostustarkastus ilmoittautumiset 27.9.2019 mennessä osoitteeseen: marjovierikko@hotmail.com
Geenitestit ilmoittautumiset 27.9.2019 mennessä osoitteeseen marjovierikko@hotmail.com
Syyskokous: Lappalaiskoirat ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 5.10.2019 klo 18.00, Sokos hotelli Valjus,
Kauppakatu 20, 87100 Kajaani. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 17.00 ja loppuu klo 17.50.
Ennen kokouksen alkua on mahdollisuus tarkastuttaa koirien rokotukset sunnuntain erikoisnäyttelyyn.

