8.2.2020 UUSIKAARLEPYY
SHHJ:n rodut, myös pennut 5-7kk & 7-9kk
Tervetuloa näyttelyymme!
Näyttely on Drive-in ja se pidetään Uudessakaarlepyyssä Tähtihallin pihalla. Osoite
navigaattorille Idrottsgränd 1-3, 66900 Uusikaarlepyy. Oheisena koirasi näyttelynumero ja
näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu. Muistathan ottaa mukaan koiran rekisterikirjan,
rokotustodistukset ja näyttelynumeron, sekä hakaneulan numerolapun kiinnittämistä varten.
Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 8.00. Koirien on tultava paikalle vähintään tuntia ennen ko.
rodun arvosteluaikaa, viimeistään klo 10.30. Arvostelun jälkeen saavat niin halutessaan poistua
kaikki muut paitsi ROP-koirat, ROP-veteraanit ja ROP-pennut. Ryhmäkilpailut alkavat heti
kaikkien koirien arvostelujen valmistuttua.
Rokotustodistukset tarkastetaan koirien tullessa näyttelypaikalle. Rokotusvaatimukset ovat
SKL-FKK:n määräysten mukaiset ja ne on julkaistu Koiramme-lehdessä. Mikäli koira hylätään
puuttuvien rokotusten vuoksi, ei toimikunta suorita ilmoittautumismaksua takaisin.
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisisssa näyttelyissä, kokeissa ja
kilpailuissa.
Antidoping-valvonta: Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt ovat
astuneet voimaan 1.1.2007. Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaista tietoa osoitteessa
www.kennelliitto.fi.
Hinnat: Luettelo 5 €. Näyttelypaikalla on buffetti mistä saa kahvia, teetä, sämpylää, pullaa, ym.
Alueella on myös makkaranmyynti. Maksu käteisellä!
Tiedustelut: Ilmoittautumista koskevat tiedustelut 040 552 9755.
Tulospalvelu: Näyttelyssä on sähköinen tulospalvelu ja kaikki arvostelut toimitetaan suoraan
ilmoittautumisessa ilmoitettuun sähköpostiin.

Toivotamme mukavaa ja menestyksekästä näyttelypäivää!
järj. Österbottens Älghundklubb & SHHJ
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8.2.2020 NYKARLEBY
FJGK´s raser, också valpar 5-7mån & 7-9mån
Välkommen till vår utställning i Nykarleby!
Utställningen är Drive-in och hålls på Stjärnhallens gård. Adressen är Idrottsgränd 1-3, 66900
Nykarleby. I detta brev finns utställningens preliminära tidtabell samt hundens utställningsnummer.
Ta även med hundens registerbevis, vaccinationsintyg, nummerlapp samt en säkerhetsnål att fästa
nummerlappen med.
Kontroll av vaccinationsintyg börjas kl. 8. Hunden bör vara på utställningsplatsen senast en timme
före utsatt tid, dock senast kl. 10.30. Alla BIR-hundar, BIR-veteraner och BIR-valpar skall stanna
kvar efter bedömningen för att delta i tävlingen i finalringen. Denna tävling börjar strax efter att alla
hundar har blivit bedömda.
Vaccinationskontroll sker före inträde till utställningsområdet. Alla hundar skall vara
vaccinerade och ID-märkta i enlighet med Finska Kennelklubbens direktiv. Anmälningsavgiften
återbetalas ej i händelse av bristfällig vaccinering eller ID-märkning.
Antidoping: Finska Kennelklubben har antagit antidopingregler från och med 1.1.2007. Mer
information finns på FKK:s hemsida: www.kennelliitto.fi.
Pris: Katalog 5 €. Det finns buffé med kaffe, te, smörgås, bulla mm. På området även
korvförsäljning. Kontant betalning!
Förfrågningar: Beträffande anmälningar 040 552 9755.
Resultat: I utställningen används elektronisk resultatservice och hundens bedömning skickas
direkt till e-postadressen som har använts vid anmälan till utställningen.

Vi önskar er alla en trevlig och framgångsrik utställningsdag!
arr. Österbottens Älghundklubb & FJGK
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