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Amerikancockerspanieleiden Club Show 
Hollolassa 16.10.2022

Tervetuloa Club Showhun! Ohessa on näyttelyn 
arvosteluaikataulu, numerolappu sekä oleellista 
tietoa näyttelyn osalta. Muistathan ottaa mukaan 
näyttelyyn koiran rekisterikirjan, rokotustodistuk-
set, näyttelynumeron ja -hihnan, makuualustan, ha-
kaneulan sekä vesikupin. Näyttelypaikalla on buffet, 
josta voi ostaa pientä purtavaa – varaathan käteistä 
mukaan.

Arvostelujärjestys on pennut, kirjavat, mustat, 
ascobit, leikattuturkkiset, käyttöluokka. Kirja-
vien ja mustien välissä pidetään tauko. Aikataului-
hin on merkitty alkamisajat jokaiselle värille erik-
seen, arvostelua ei aloiteta ennen merkittyä aikaa.

Näyttelypaikka:

LahenMurre -koulutushalli, 
Puurtajantie 3, 15880 Hollola

Hallissa on käytettävä erillisiä sisäkenkiä, jotka vaih-
detaan jalkaan heti halliin saapuessa. Hallin lämpö-
tila on noin +18°C.

Aja sisään parkkipaikalle portista, jossa näet Lahen 
Murren kyltin. Pysäköi autosi hallikiinteistön tulos-
uunnan päätyyn isolle asfalttiparkkipaikalle.

Huolehdithan, ettei koirasi pissaa ovien pieliin ja 
kiinteistön seinustoille. Koirat voi käyttää tienvar-
ressa tai parkkialueen liepeillä. Koirien jätökset on 
ehdottomasti kerättävä pihalta sekä hallin lähiym-
päristöstä, jotta paikat jäävät siistiin kuntoon!

Ethän liiku koirasi kanssa valkoisen aidan toisella 
puolella, joka rajaa vastapäisen hallin ja näyttely-
paikkana toimivan kiinteistön.

Sisääntulo:
Näyttelypaikan ovet avataan klo 09.00. Koirien ro-
kotukset tarkastetaan pistokokein.

Tiedustelut:
Puhelintiedustelut näyttelypäivänä Päivi Honkapää 
/ 050 5670956. Muut tiedustelut ennen näyttelyä 
sähköpostitse jenkkiyhdistys@gmail.com

Rokotukset ja tunnistusmerkintä:
Näyttelyssä noudatetaan Kennelliiton rokotusmää-
räyksiä (www.kennelliitto.fi). Koiralla tulee olla ro-
kotustodistus (rokotuskirja tai lemmikkieläinpassi), 
johon on merkitty rokotteen viimeinen voimassa-
olopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotuk-
set. Tunnistusmerkintä on pakollinen kaikille näytte-
lyihin, kokeisiin, kilpailuihin ja testeihin osallistuville 
koirille. Tunnistusmerkintänä hyväksytään tatuointi 
tai mikrosiru. Tunnistusmerkinnät tarkastetaan pis-
tokokein. Suomen lain vastaisesti typistetyt koirat 
eivät saa osallistua näyttelyyn. Ilmoittautumismak-
sua ei palauteta, mikäli koira hylätään puutteellisten 
rokotusten tai tunnistusmerkintöjen vuoksi.

Antidoping-valvonta:
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät anti-
doping-säännöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia
Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpai-
luja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa
www.kennelliitto.fi

Valokuvaus:
Yhdistyksen puolesta valokuvaajana näyttelyssä 
toimii Nanna Salmela. Näyttelyssä on valokuva-
uspaikka, jossa kuvataan kaikki luokkavoittajat, 
Award Of Meritillä palkitut koirat sekä loppu-
kilpailuissa sijoittuneet koirat. Kuvat julkaistaan 
Jenkki 4/2022 –lehdessä. Muistathan käyttää koirasi 
kuvattavana! Kuvaus suoritetaan jokaisen väriryh-
män arvostelun jälkeen.

Trimmausalue:
Näyttelypaikalla on erillinen trimmausalue, jossa on 
saatavilla myös sähköä. Trimmausalueen lattia suo-
jataan pressuilla, jotta koulutushallin matot eivät 
sotkeennu. Toivomme, että kaikki kunnioittavat 
hallin siisteyttä ja suorittavat trimmaukset vain 
merkityllä alueella, kiitos!

Luettelo:
Club Shown luettelo julkaistaan yhdistyksen koti-
sivuilla näyttelypäivän aamuna klo 6. Näyttelypai-
kalta on saatavilla myös rajallinen määrä paperisia 
luetteloita hintaan 2€/kpl.

Näyttelyillallinen:
Järjestämme Club Shown jälkeen yhteisen näytte-
lyillallisen, joka on kaikille avoin ennakkoilmoittau-
tumisen perusteella ja kaikki ovat lämpimästi terve-
tulleita mukaan! Myös tuomari osallistuu illalliselle. 

Illallinen järjestetään Viikinkiravintola Haraldissa, 
Lahdessa, klo 19.00. Sitovat ilmoittautumiset ke 
12.10.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen 
maarit.jantti@gmail.com. Saat paluupostissa lisäin-
foa, sillä ruoat tilataan ennakkoon tarjoilun nopeut-
tamiseksi.

Arvioitu aikataulu:

KEHÄ 1, Wilma Strijbos, Hollanti................................................................67

Pennut 10 kpl..........................................................................................................klo 10.00
   - 2 kirjavaa, 4 mustaa, 6 ascobia
   - BIS-pentu
Kirjavat 21 kpl.........................................................................................................klo 11.00
   - 9 urosta, 12 narttua
T A U K O
Mustat 16 kpl...........................................................................................................klo 13.00
   - 6 urosta, 10 narttua
Ascobit 6 kpl............................................................................................................klo 14.00
   - 5 urosta, 1 narttu
Leikattuturkkiset 10 kpl
   - 7 urosta, 3 narttua
Käyttöluokka 2 kpl
Loppukilpailut
   - Kasvattajaluokat 6 kpl
   - Jälkeläisryhmät 1 kpl
   - Junior Handler 1 kpl
   - Best In Show veteraani
   - Best In Show

Mukavaa näyttelypäivää kaikille osallistujille!




