
Shih Tzu r.y.
Tervetuloa erikoisnäyttelyyn - 28.4.2019 - Welcome to our specialty show 

Oheisena näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi näyttelynumero.
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisterikirja, rokotustodistukset, näyttelynumero, hihna, 
makuualusta, hakaneula sekä vesikuppi. Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista. 
Huolehdi siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla. 

Näyttelypaikan ovet avataan klo 8.30, arvostelu alkaa klo 10:00
Doors will be opened at 8:30 local time and judging starts 10:00

Ajo-ohje /   Address
Kennelliiton koulutustila, Lahnuksentie 215, 01840 Klaukkala.

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. 
Tarkastamme koiran rokotustodistukset pistokokeina. Jos koiran osallistuminen hylätään 
puutteellisten rokotusten takia, ilmoittautumismaksua ei makseta takaisin. 
→ www.kennelliitto.fi/lomakkeet/rokotusmaaraykset-0 
Turistikoirien tuonti näyttelypaikalle on sallittua, otathan rokotustodistuksen mukaan.

Vaccination regulations 
→ www.kennelliitto.fi/en/dog-ownership/regulations-about-vaccinations-and-infectious-diseases 
The show follows the vaccination regulations approved by the Finnish Kennel Club. We will check 
the dog's vaccination certificates by spot checks. If the dog's participation is rejected due to 
inadequate vaccinations, the registration fee will not be refunded.

Palkinnot
Palkinnot jaetaan kehässä, niitä ei postiteta jälkikäteen.

https://www.kennelliitto.fi/en/dog-ownership/regulations-about-vaccinations-and-infectious-diseases
https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/rokotusmaaraykset-0


Hinnasto:
Sisäänpääsy 0 €
Luettelo 2 €
Online luettelo 2,99€ (Showlink-mobiili, lataa sovellus)

Muuta huomioitavaa:
Mikäli koirasi on voittanut vuoden 2018 Erikoisnäyttelyssä kiertopalkinnon, toimitathan sen 
viimeistään näyttelyaamuna palkintopöydälle.

Näyttelyn jälkeen pidämme pienen yhteisen kokoontumishetken, jossa on mahdollisuus kuulla 
tuomarin mielipiteitä ja keskustella yhdessä. Samalla pidetään yhteinen ruokailuhetki, johon 
toivomme ilmoittautumista 14.4.19 mennessä. 
Ilmoittautuminen; shihtzury.fi/erikoisnayttely-2019-illallinen 
(p.s. Jos ilmoittautuminen on mennyt ohi, kysy ehtiikö vielä)

Kysymyksiä?
Ota yhteyttä: webmaster.shihtzury@gmail.com 
Näyttelypäivänä: puh. 040 - 7180 890 / Kati

Aikataulu
Tuomari Jackie Bowns (Bishbow Shih Tzu), U.K.
Kehäsihteerit Anne Ahokas ja Hilla-Tuuli Kailari

Arvostelu alkaa klo 10.00

Pennut 
urokset 1
nartut 3       
.... yhteensä 4 pentua

Aikuiset 
urokset 20
- tauko -
nartut 21       
... yhteensä 41 aikuista

Urosten ja narttujen välissä pidämme pienen tauon, jolloin arvostellaan Lapsi ja koira sekä Junior 
handler -kilpailut. Voit ilmoittautua Lapsi & koira ja Junior Handler-kilpailuun paikan päällä, 
ilmoitautumismaksu 5,00 € / 7,00 € (käteismaksu).

Näyttelytoimikunta toivottaa mukavaa näyttelypäivää!

Puheenjohtaja: Kati Mäkelä
Sihteeri: Jennika Orpana
Tuomarivastaava: Eija Verlander
Jäsen: Sirpa Eronen
Jäsen: Jonna Taipale
Rahastonhoitaja: Seija Rantamäki 

https://shihtzury.fi/erikoisnayttely-2019-illallinen/


Sponsorit:

Nahkhiir Ky
Hollolan nahkapaja

Sirpa Eronen
Jonna Taipale
Kati Mäkelä

Lahden Palokalusto
Repolar

 

 

Shih Tzu r.y. kiittää näyttelyn sponsoreita.

http://www.aptuspet.com/fi
http://www.nutrolin.fi/
http://www.wahlstenwilli.fi/
https://www.facebook.com/soposh.grooming/
http://saumapojat.fi/
https://www.milopet.fi/fi

