
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliitto Ry:n 
näyttelysääntökä. Kaikkien näyttelyyn osallistuvien 
koirien tulee oltava tunnistusmerkitty.
Arvostelut ovat sähköisessä muodossa ja ne voi lukea 
sähköisestä luettelosta.  Näyttelyssämme on käytössä 
mobiililuettelo, mikä on ostettavissa Showlinkin 
sovelluksesta Showlinkin tulospalvelusivustolta tai 
Jalostustietojärjestelmästä. Arvostelu lähetetään 
myös pienellä viiveellä ilmoittajan antamaan 
sähköpostiosoitteeseen. 
Näyttelypaikalle voi tuoda myös turistikoiria, jos 
rokotustodistus on mukana ja rokotukset kunnossa. 
Näyttelyn palkintoruusukkeet, pokaalit ja ruokapalk-
innot jaetaan kehässä. Ruokapalkinnot on lahjoitta-
nut pääsponsorimme Royal Canin.

Pidäthän ympäristön siistinä ja korjaathan kaikki 
jälkesi. Myös koirien jätökset on siivottava niille 
varattuihin roskapusseihin.  

Lancashirenkarjakoirien erikoisnäyttely järjestetään 
2.7.2022 Kaarinassa, Tuorlan Majatalon piha-alueella 
(jalkapallokenttä).
Osoite Tuorlantie 1, 21500 Kaarina.
Ohessa on näyttelymme  arvioitu arvosteluaikataulu.
Näyttely järjestetään ulkona nurmipohjaisella jalkapallo-
kentällä, joten varauduthan sään mukaiseen varustukseen.

Arvostelu alkaa kello 10.00. Rokotustodistusten tarkistus 
toteutetaan pistokokein. Koirien tulee saapua näyttelypai-
kalle noin tuntia ennen arvioitua arvosteluaikaa. 
Tuomareina toimii Elaine Syrett & Debbie Felstead, Iso-Bri-
tannia.
Tuomari arvostelee n. 15-20 koiraa tunnissa. Olethan siis 
ajoissa paikalla. 
Kasvattaja- ja jälkeläisluokkien arvostelut viimeisinä 
kehissä, kun muut luokat on arvosteltu. 
ROP kasvattaja- ja jälkeläisluokka, ROP VET, ROP JUN sekä 
ROP valitaan näyttelyn päätteeksi isossa kehässä., kun 
yksilöarvostelut on saatu valmiiksi.

Epäviralliset kehät alkavat lounastauon jälkeen 
Kehässä nro. 3, tuomarina toimii Lasse Myllylä.

Ota mukaan näyttelyyn koiran rokotustodistus ja näyttely-
numero. Numerolapun kiinnittämistä varten kannattaa 
varata hakaneula tms. Muista myös näyttelyremmi, 
makuualusta ja vesikuppi!  

ROKOTUSMÄÄRÄYKSET: Näyttelyssämme noudatetaan 
Suomen Kennelliiton rokotusmääräyksiä.
Penikkatautia vastaan koiran pitää olla rokotettu 
vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta tulee 
tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21vrk.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotau-
tirokotuksesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut 
vähintään 21 vrk.
Alle vuoden iässä annettu rokotus on voimassa yhden 
vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut rokotukset 
ovat voimassa ko.rokotteen valmisteyhteenvedon mukai-
sesti. Vanhentuneen penikka- ja raivotautirokotuksen 
varoaika: Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee roko-
tus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21vrk ennen 
tapahtumaa.

LANCASHIRE HEELEREIDEN ERIKOISNÄYTTELY 
2.7.2022 Kaarina, Tuorlan Majatalo

Kehä1. Debbie Felstead, Iso-Britannia

pennut 6.........................................10.00
  ROP-pennun valinta

nartut 52.......................................10.30
  -JUN  12
  -NUO  3
  -AVO  18
LOUNAS....................................................
kehä jatkuu............................................n.13.15
  -VAL  10
  -VET  9
kasv.luokat 9 

BIS

ROP JÄLKELÄISLUOKKA     Elaine Syrett

ROP KASVATTAJALUOKKA     Debbie Felstead

ROP JUN        Debbie Felstead

ROP VET        Elaine Syrett

ROP         Elaine Syrett

Kehä 2 Elaine Syrett, Iso-Britannia

urokset 33........................................10.30
  -JUN  11
  -NUO  1
  -AVO  9
  -VAL  8
  -VET  4
LOUNAS.....................................................
Parhaan uroksen valinta....................n.13.15
jälk.luokat 3

Aikataulut:

22. Näyttelypaikka  2. Tuorlan Majatalo (lounas, kahvio & wc) 
wc myös B-talon päädyssä kentän vieressä


