
 
 

Tervetuloa Labradorinnoutajien 
Club Show´hun la 14.8.2021 
Marketanpuistoon Espooseen

 

Pääkaupunkiseudun siirtyminen koronan leviämisvaiheeseen ja viranomaisten koronarajoitukset 

toivat näyttelytoimikunnalle todellisia haasteita, ja näyttelyn järjestäminen oli vaakalaudalla 

melkein loppumetreille asti. Tutustu ohjeisiin tavallistakin tarkemmin - yhdessä teemme 

tapahtumasta turvallisen meille kaikille! 

Näyttelyyn on ilmoitettu vajaa 130 koiraa. Olemme joutuneet siirtämään narttupentujen 

arvostelun urostuomarille Håkan Dahlinille. 

Oheisena näet näyttelyn luokkakohtaiset koiramäärät ja kehien aikatauluun merkityt alkamisajat. 

Näyttelynumeron saat paikan päältä. Kartasta näet kehien paikat sekä telttojen pystytysalueen. 

Otathan mukaan koiran rekisterikirjan, rokotustodistukset ja hakaneulan numerolapun 

kiinnittämistä varten. Muista myös koiran näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi. 

KEHÄ 1  PENNUT ja UROKSET, 63kpl   klo 10:00 
Håkan Dahlin, Ruotsi 
 
Pentuluokka urokset I 6 ....................... klo 10:00 
Pentuluokka urokset II 1  
Pentuluokka urokset III 5  
Pentuluokka nartut I 12 ..................... klo 10:45 
Pentuluokka nartut II 4  
Pentuluokka nartut III 3  
n. 12.00 TAUKO 
Junioriluokka  8 ....................... klo 12:30 
Nuortenluokka  7  
Noviisiluokka  6  
Avoin luokka  5+5 ................... klo 13:45 
Valioluokka  4 
Veteraaniluokka  1+1  
Metsästysluokka  1+1 

KEHÄ 2  NARTUT (ei pennut), 65kpl klo 10:15 
Eva Zetterdahl, Ruotsi 
 
Junioriluokka  13 ..................... klo 10:15 
Nuortenluokka  10  
Noviisiluokka  11 
n. 12.15 TAUKO 
Avoin luokka  11+1 .................. klo 12:45 
Valioluokka  9 
Veteraaniluokka  4+1 ................... klo 13:55 
Erikoisveteraaniluokka 5  
Metsästysluokka  2+1  

 
LOPPUKILPAILUT alkavat heti kehien päätyttyä 
 
Paras Pentu  Håkan Dahlin 
Paras Nuori  Eva Zetterdahl 
Paras Metsästysluokan koira Håkan Dahlin 
Paras Veteraani  Eva Zetterdahl 
Paras Uros  Håkan Dahlin 
Paras Narttu  Eva Zetterdahl 
Best in Show  Eva Zetterdahl & Håkan Dahlin 
Pariluokka  Håkan Dahlin 
 

 

 



 
 

Aikataulu ja sijainti 

Näyttelypaikka on Marketanpuisto, Pehtorinkuja 3, Espoo. 

Arvostelut alkavat porrastetusti; kehässä 1 klo 10:00 ja kehässä 2 klo 10:15. Riittää kun saavut 

paikalle n. 30 minuuttia ennen koirasi arvosteluajankohtaa. Näytteilleasettajan on itse 

huolehdittava koiransa esiintuomisesta arvosteltavaksi oikeaan aikaan. Luokan arvostelua ei 

aloiteta ennen aikatauluun merkittyä aloitusaikaa. Pandemiasta johtuen näyttely ei ole 

yleisötapahtuma. Arvostelun jälkeen näyttelyalueelta pitää poistua, jos koirasi ei ole oikeutettu 

jatkokilpailuun. Näyttelyalueelle pääsee vain 1 hlö/koira. Esittäjän tulee pitää maskia koiran 

arvostelun ajan kehässä sekä koko näyttelyalueella (punaisella karttaan merkitty alue). 

Näyttelykehät sijaitsevat ulkona nurmialustalla. Varsinaiselle kehäalueelle ei saa pystyttää telttoja. 

Kehän ympärille on myös merkitty n. 4 metrin turva-alue, jolla ei saa oleskella, eikä sijoittaa 

tuoleja tai häkkejä. Teltan voi pystyttää varsinaisen kehäalueen ulkopuolelle karttaan merkitylle 

alueelle (vihreällä merkitty), mikäli se on ehdottoman välttämätöntä. Telttojen välisen kulkuväylän 

tulee olla vähintään kaksi metriä. 

Luettelo ja näyttelynumero, maski ja käsidesi 

Luettelon (maksuton, 1 luettelo/ilmoittautuminen) ja näyttelynumeron saat tullessasi 

näyttelypaikalle. Samalla saat myös pussin, jossa on maski ja henkilökohtainen käsidesipullo. Ole 

ystävällinen ja laita maski kasvoillesi heti kun siirryt näyttelyalueelle. Pese myös kätesi käsidesillä. 

Käytä käsidesiä useita kertoja päivän aikana. 

Arvostelut ja palkinnot 

Näyttelyssä on englantilaistyyppinen kilpailuarvostelu, jossa kunkin luokan viisi parasta koiraa 

sijoitetaan paremmuusjärjestykseen. Kaikki osallistuvat koirat saavat kirjallisen 

arvostelulausunnon. Arvosteluita ei jaeta näyttelyssä vaan ne julkaistaan sähköisesti labradori.fi  -

sivuilla viikon sisällä näyttelystä. Kehätoimitsijoiden telttaan ei saa mennä.  Kaikki palkinnot 

jaetaan kehissä. Palkintoja ei postiteta jälkikäteen.  

Poikkeusjärjestelyt ja ohjeet 

Näyttelyssä noudatetaan viranomaisten määräyksiä ja suosituksia sekä Kennelliiton ohjeita. 

Järjestelyihin voidaan joutua tekemään muutoksia, jos yleiset ohjeet ja määräykset muuttuvat. 

Mahdollisista muutoksista tiedotamme labradori.fi -sivuilla ja Facebookissa sekä mahdollisuuksien 

mukaan osallistujille sähköpostitse. 

Näyttelyyn osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. Kennelliitto, 

tapahtuman järjestäjät, näyttelyn toimihenkilöt tai ulkomuototuomarit eivät ole vastuussa 

mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista 

mahdollisista vahingoista. Suosittelemme, että riskiryhmään kuuluva henkilö ei osallistuisi 

näyttelyyn. Näyttelyyn ei saa tulla, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Koronavirus 

aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, 

hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Tule näyttelypaikalle vain 



 
 

terveenä.  Näyttelyalueelle ei myöskään saa saapua henkilö, joka on määrätty karanteeniin tai 

jonka on viranomaisten antamien ohjeiden mukaan oltava omaehtoisessa karanteenissa 

esimerkiksi ulkomailla oleskelun tai altistusepäilyn vuoksi. 

Näyttelyalueelle ei voi tulla muuta yleisöä. Mikäli kaikki näyttelypaikalla olleet henkilöt on 

myöhemmin tavoitettava esimerkiksi altistumisepäilyn ja siihen liittyvän tiedottamisen takia, 

oletetaan että kaikki paikalla olleet tavoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä annettujen 

yhteystietojen kautta. Jos olet itse estynyt saapumasta paikalle koiran kanssa ja toinen henkilö tuo 

koirasi näyttelyyn ilmoita tämän henkilön tiedot meille s-postitse (jne.ronkainen@gmail.com).  

Pidetään turvavälit 2 m sisääntulossa, kehässä ja kehän laidalla, parkkipaikalla sekä kaikkialla 

muuallakin näyttelypäivänä. 

Isot luokat voidaan jakaa osiin, mikäli kaikki koirat eivät mahdu kehään turvaetäisyyksin yhtä aikaa 

ja tuomari voi pyytää koiran esittäjää näyttämään koiran hampaat. Tuomari, toimihenkilöt ja 

näytteilleasettajat eivät kättele. Huomioithan, että tuomaritelttaan eivät saa mennä muut kuin 

tuomari ja toimitsijat. 

Huolehdi hyvästä käsihygieniasta ja maskin käytöstä! Labradorinnoutajakerho jakaa kaikille 

osallistujille maskin ja käsidesin. Pyydämme että maskeja käytetään koko näyttelyalueella. 

Koiran esittäjä käyttää maskia kehässä arvostelun aikana. Perehdy ennen näyttelyä maskin 

oikeaoppiseen käyttöön ja varaa niitä riittävä määrä näyttelyyn mukaan. Kun oman koiran/koirien 

kehä on ohi, osallistujia pyydetään poistumaan näyttelystä, ellei koirasi pääse jatkokehiin. 

Suosittelemme myös Koronavilkku-mobiilisovelluksen käyttöä ennen näyttelyä sekä 

näyttelypäivänä. 

Rokotusmääräykset, antidoping ja tunnistusmerkintä 

Näyttelyssä noudatetaan SKL:n tunnistusmerkintä- ja rokotusmääräyksiä sekä dopingsääntöjä. 

Rokotuksia tarkistetaan pistokokein. Mikäli koira hylätään puutteellisten tunnistusmerkintöjen tai 

rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei palauteta. 

Pysäköinti, kahvila 

Pysäköinti on maksuton oheiseen karttaan merkityillä pysäköintialueilla (sinisellä merkitty). 

Näyttelyalueen läheisyydessä on kahvila (valkoisella merkitty), jossa suositellaan käytettäväksi 

korttimaksua. Landehaukku (oranssilla merkitty) on myös paikalla myymässä mm. makuualustoja, 

puruluita ja makupaloja. Maksutavat: korttimaksu, mobilepay ja käteinen. 

Tiedustelut näyttelypäivänä: P. 050 4273629 Leena Keskinen, p. 050 5254472 Kati Hokkanen 

Muut tiedustelut: jne.ronkainen@gmail.com 

 

Tehdään yhdessä turvallinen tapahtuma meille kaikille, 
ja toimitaan ohjeiden mukaan. 

 
Tervetuloa Club Showhun! 



 
 

 

 

       

 


