Tervetuloa Suomen Kooikerhondje ry:n erikoisnäyttelyyn Tuuriin lauantaina 11.6.2022!
Näyttely järjestetään Suomen suurimman kyläkaupan
tapahtuma-alueella. Hiekkapohjainen alue on erinomaisella
paikalla Ruokapuodin linnajulkisivua vastapäätä, joen toisella
puolella. Kyläkaupan piha-alueen parkkipaikat ovat käytettävissä,
joten tapahtumaan saapuvilla on käytössään erinomaiset
paikoitusalueet aivan näyttelyalueen läheisyydessä.
Näyttelypaikan osoite: Väkkäräpakantie, Töysä
Numerolapun saat kehien 21 ja 22 läheisyydessä sijaitsevasta
yhdistyksen omasta ilmoittautumispisteestä.
Varaudu esittämään tämä näyttelykirje ja koiran rokotukset
myös Miljoonakoiran ilmoittautumispisteessä.
Mainitse, että olet tulossa kooikerhondjein erikoisnäyttelyyn.
Koiran kanssa pääsee yksi henkilö ilmaiseksi. Muille
pääsymaksu on 5 euroa, alle 13-vuotiaat ilmaiseksi.

Lapsi-koirakilpailu
Kilpailuun voi ilmoittautua erikoisnäyttelyn ilmoittautumispisteessä klo 10.00 mennessä. Hinta on
5,00 euroa. Kilpailu on tarkoitettu 0-10 vuotiaille lapsille koirineen.
Koirat arvostellaan kahdessa kehässä ja kehien arvostelut ovat käynnissä yhtä aikaa. Oheisesta
aikataulusta näet koiramäärät. Tuomari arvostelee keskimäärin 15-20 koiraa tunnissa.

Muista ottaa mukaan
•
•
•
•
•
•
•

rokotustodistus, myös turistikoirille
vesikuppi ja vettä koiralle
näyttelyhihna ja hakaneula numerolapun kiinnitystä varten
koiralle nameja
juotavaa itsellesi
muista suojata itsesi ja koirasi myös auringolta/sateelta/tuulelta
Pidäthän koirasi kytkettynä näyttelyalueella ja siivoathan koirasi jätökset.

Tiedustelut: Anne Rintakorpi puh. 050-5614686

TERVETULOA VIETTÄMÄÄN MUKAVA PÄIVÄ!
Terveisin näyttelytoimikunta
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LUETTELO
Luettelo julkaistaan sähköisenä näyttelypäivän aamuna osoitteessa
http://www.kooikerhondje.fi/index.php/fi/aikataulut sekä tapahtuman fb-sivulla.
Luetteloita on myynnissä rajallinen määrä ilmoittautumispisteessä, hinta 4 euroa. Varaathan
tasarahan.

ARVOSTELUAIKATAULU
Arvostelu alkaa molemmissa kehissä klo 10.00
KEHÄ 21
Godelieve de Wit-Bazelmans, Alankomaat
klo 10
urokset, pennut 5-7
1
kk
nartut, pennut 5-7 kk
5
ROP-pentu
urokset, junioriluokka
5
urokset, nuorten
3
luokka
urokset, avoin luokka
8
urokset, valioluokka
6
urokset,
3
veteraaniluokka
yhteensä
31

KEHÄ 22
Rinie Leenen-Compen, Alankomaat
klo 10

nartut, junioriluokka
nartut, nuorten
luokka
nartut, avoin luokka
nartut, valioluokka
nartut,
veteraaniluokka
yhteensä

Loppukilpailut alkavat noin kello 13.00
Lapsi-koirakilpailu
Marianne Mamia
ROP ja VSP –juniori
Rinie Leenen-Compen
ROP ja VSP –veteraani
Godelieve de Wit-Bazelmans
ROP ja VSP
Rinie Leenen-Compen
ROP kasvattajaryhmä
Rinie Leenen-Compen
Parikilpailu
Godelieve de Wit-Bazelmans
Kauneimmat korvakorut ROP ja VSP
Godelieve de Wit-Bazelmans
Kaunein häntä ROP ja VSP
Godelieve de Wit-Bazelmans
Kaunein pää ROP ja VSP
Rinie Leenen-Compen
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5
3
12
10
9
39

INFOA
ELÄINLÄÄKÄRI

Näyttelypaikalla on eläinlääkäri.

PALKINNOT

Kaikki palkinnot jaetaan kehissä.
Lähin pankkiautomaatti löytyy Keskisen
kyläkaupan tiloista.

PANKKIAUTOMAATTI

Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton
hyväksymiä rokotusmääräyksiä, jotka ovat
astuneet voimaan 16.8.2018.
Rokotusmääräykset löydät Kennelliiton
nettisivuilta,
https://www.kennelliitto.fi/koiranomistaminen/koiran-rokotukset

ROKOTUSMÄÄRÄYKSET

Palvelemme näyttelyväkeä koko
näyttelypäivän ajan, alkaen 8.30. Tule
hakemaan käännösapua arvosteluun tai
kysymään mieltä askarruttavista asioista.
Turistikoirat ovat tervetulleita näyttelyalueelle.

TOIMISTO

Huolehdithan rokotusten voimassaolosta ja
rokotustodistuksen mukanaolosta myös
heidän kohdallaan!

TURISTIKOIRAT

WC:t löytyvät näyttelypaikalta.

WC
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