
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!

Näyttelypaikka 
Ratsastuskeskus Aino
Osoite: Maamiehenkatu 14, 04400 Järvenpää, 
www.ratsastuskeskusaino.fi
Ajo-ohje: Poikkitieltä käännytään Ratsastuskeskus Ainon 
ison kyltin kohdalta Maamiehenkadulle - seuraa Eukanuba 
-nauhoja parkkipaikalle.
• Maneesissa on hiekka-kuitupohja ja pukeutumisessa kan-

nattaa ottaa huomioon, että paikka saattaa olla hieman 
viileä. 

Ainon ravintolasta on ostettavissa lämmintä lounasta, hinta 
noin 12 €. Lisäksi myynnissä myös kahvia ja välipalaa.

Lapsi ja labradori -kilpailu pidetään 9.30.  Kilpailussa ei ole 
alaikärajaa, koiran pitää olla kuitenkin hallinnassa - yläikä-
raja on 15 v.

Rokotustodistusten tarkastus 
Rokotusten tarkastaminen alkaa klo 8.00. Koirien tulee saa-
pua näyttelypaikalle noin tuntia ennen arvioitua arvostelun 
alkamista, kuitenkin viimeistään klo 12:00. Huolehdi siitä, 
että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla.

Palkinnot ja arvostelut 
Kaikki palkinnot jaetaan kehissä. Näyttelytoimikunta ei 
postita palkintoja jälkikäteen.
Loppukilpailut alkavat heti kehien valmistuttua.

Näyttelyssä on käytössä sähköiset arvostelut, joten kehästä 
ei jaeta paperista arvostelulomaketta. Arvostelut lähete-
tään koiran arvostelun päätyttyä ilmoittajan sähköposti-
osoitteeseen. Ne ovat luettavissa myös Kennelliiton jalos-
tustietojärjestelmästä ja Showlinkin tulospalvelusta.

Hinnat & info 
Sisäänpääsy ja parkki ilmainen
Painettu luettelo 2€, mobiililuettelo 2,99€ 
Näyttelyssä paikalla myös Labshop (vain käteismaksu).
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon, näyttelyn 
tulospalvelun sekä viestipalvelun tuottava mobiilisovellus. 
Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play -sovel-
luskaupoista nimellä ”Showlink-mobiili”. Sähköisen näytte-
lyluettelon hinta sovelluskaupassa on 2,99 €. Luettelon voi
sovelluksessa tilata ja maksaa jo ennen näyttelyä, mutta 
luettelon sisältö julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 
6:00.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Showlink (ark.klo 11–
17), puh. (09) 887 30 320 tai e-mail: info@showlink.fi
Muut tiedustelut ennen näyttelyä: jne.ronkainen@gmail.
com
Tiedustelut näyttelypäivänä: Leena Keskinen 050-4273629

Rokotusmääräykset 
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton hal-
lituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Jos koiran osal-
listuminen hylätään puutteellisten rokotusten takia, il-
moittautumismaksua ei makseta takaisin. Kaikkien koirien 
rokotukset tarkistetaan.
Penikkatautia-, parvovirusripulia-ja tarttuva maksatu-
lehdusta vastaan koiran pitää olla rokotettu vähintään kak-
si 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 mukai-
sesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivo-
tautirokotuksesta 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-, parvovirusripuli-ja tarttuva 
maksatulehdusrokotuksen sekä raivotautirokotuksen 
varoaika:Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus 
kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtu-
maa (kolmen viikon varoaika). Koira saa osallistua seuraa-
vana päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä 
rokotuksesta.

Tartuntataudit
os koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripuliin, tarttu-
vaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms. hengitystie-
taimahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä 
tapahtumassa ennen kuin  se  on  ollut  vähintään  kaksi  
viikkoa  oireeton.  Sama  rajoitus  koskee  myös  saman  ta-
louden oireettomia  koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on 
asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä 
tapahtumassa.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa 
näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Mikäli koiralla on siru, 
jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on koiran omis-
tajalla oltava mukanaan lukulaite, joka kyseisen sirun pys-
tyy lukemaan. 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 val-
tuuston hyväksymiä antidoping-sääntöjä. Dopingvalvonta 
koskee kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyi-
tä, kilpailuja ja kokeita.1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt 
koirat eivät saa osallistua näyttelyyn. 

Tervetuloa Labradorinnoutajakerho ry:n

Järvenpää 1.2.2020
40-vuotisjuhlanäyttelyyn

Mukavaa näyttelypäivää!



Arvioitu aikataulu

Arvostelu kehissä alkaa porrastetusti.  Tuomarit arvoste-
levat noin 15-20 koiraa tunnissa. 

KEHÄ 1

Kirsi Luomanen, Iso-Britannia ............79

PENNUT JA VETERAANIT ............................. 79 ....................10:10
urospennut 5-7kk .......................................... 10
urospennut 7-9kk .......................................... 15
narttupennut 5-7kk ...................................... 20
narttupennut 7-9kk ...................................... 13
uros veteraanit ................................................ 10
narttu veteteraanit ........................................ 11

KEHÄ 2

Eeva Rautala ........................................80

Harjoitusarvostelija: Viirtelä Tarmo
UROKSET (ei pen/vet) ................................... 80 ....................10:00
junioriluokka ................................................... 26
nuorten luokka ............................................... 8
avoin luokka .................................................... 14
käyttöluokka .................................................... 20
valioluokka ....................................................... 12

KEHÄ 3

Hannele Jokisilta .................................110

Harjoitusarvostelija: Hartus Jaana
NARTUT (ei pen/vet) ..................................... 110 .................09:00
junioriluokka ................................................... 26
nuorten luokka ............................................... 24
avoin luokka .................................................... 25
käyttöluokka .................................................... 23
valioluokka ....................................................... 12

Loppukilpailut

Loppukilpailut alkavat heti kehien valmistuttua.

Paras pentu  .......................................................Kirsi Luomanen

Paras juniori ................................................ Hannele Jokisilta

Paras uros  ..........................................................Eeva Rautala

Paras narttu  .......................................................Hannele Jokisilta

Paras veteraani..................................................Kirsi Luomanen

Paras jälkeläisluokka. ......................................Eeva Rautala

Paras kasvattajaluokka  .................................Eeva Rautala

Best In Show  .....................................................Kirsi Luomanen

Labradorinnoutajakerho haluaa luoda puitteet tapah-
tumalle, jossa kaikki taustaan, kokemukseen ja menes-
tykseen katsomatta ovat tasavertaisia. Tuomareiden ja 
kanssakilpailijoiden arvosteleminen ei ole hyväksyttä-
vää. Kokemattomia auttamalla ja menestyneitä onnit-
telemalla luomme hyvän ilmapiirin yhteiselle harras-
tuksellemme.

GEENITESTIT

Näyttelyssä järjestetään geenitestinäytteenotto klo 
12 alkaen. Esimerkkejä testihinnoista:

EIC 60 e, HNPK 80 e, prcdPRA 60 e

Väritesti/karvan pituus 46 e

Labradorinnoutajakerho maksaa näytteenottomak-
sun puolestasi.


