Tervetuloa
Suomen Snautserikerhon erikoisnäyttelyyn
Kempeleeseen 2.7.2022

Ohessa on koirasi näyttelynumero sekä näyttelymme arvioitu aikataulu. Otathan mukaan
näyttelyyn koiran rekisterikirjan, rokotustodistukset, näyttelynumeron ja hakaneulan
numerolapun kiinnittämistä varten. Muista myös koiran näyttelyremmi, makuualusta ja
vesikuppi! Arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi loppukilpailuihin ja kasvattaja- ja
jälkeläisryhmiin osallistuvat koirat.
Näyttelypaikka
Pyrinnön maja, Köykkyri
Osoite: Pyrinnöntie 5, 90450 Kempele
Saapuminen
Rokotustodistukset ja tunnistusmerkinnät tarkastetaan näyttelyn aikana pistokokein, joten
sisään tullessa voit kulkea suoraan kehäsi laidalle. Eläinlääkärinä paikalla Jatta Kielenniva.
Koirien tulee saapua näyttelypaikalle noin tuntia ennen annettua arvosteluajan alkamista,
olethan ajoissa. Arvostelua ei aloiteta ennen aikatauluun merkittyä aloitusaikaa. Ulkoiluta
koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista.
Paikoitus
Kerhon puolesta paikalla on parkkiohjaus. Vierekkäisistä autoista ei ole suotavaa purkaa
yhtäaikaisesti. Pysäköinti on maksuton.
Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut, sekä muut tiedustelut Pia Torvinen
koivissilta@gmail.com, p. 040 4863 740.
Rokotusmääräykset, anti-doping ja tunnistusmerkinnät
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton hyväksymiä tunnistus-, rokotus- ja antidopingmääräyksiä, jotka löytyvät Kennelliiton kotisivuilta ja Koiramme-lehdestä. Jos koiran
osallistuminen näyttelyyn hylätään puutteellisten rokotusten takia, ilmoittautumismaksua ei
palauteta.
Luettelo
Mobiililuettelo 2,99 € Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn
tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink. Sähköisen luettelon voi ostaa sovelluksen
kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. Osallistujatiedot julkaistaan näyttelypäivän aamuna
kello 6.00

Valokuvaus
Kerho järjestää erillisen valokuvauspisteen, jossa kuvataan lehteen luokissaan sijoittuneiden
koirien sekä rotunsa parhaiden ja vastakkaisen sukupuolen parhaiden koirien kuvat tauolla ja
kehien jälkeen.
Osallistumalla yhdistyksen järjestämään näyttelyyn hyväksyt tapahtuman yhteydessä
tapahtuvan valokuvauksen sekä kuvien julkaisemisen sekä internetissä että yhdistyksen
lehdessä.
Palkinnot
Palkintoesineet ovat noudettavissa näyttelyn toimistosta näyttelyn ajan. Palkintoja ei
lähetetä postitse.
Parikilpailu
Parikilpailuun ilmoittaudutaan näyttelytoimistossa, jossa suoritetaan myös maksu
10,00 €/pari.
Maksun voi suorittaa ainoastaan korttimaksuna.
Huolehdithan yleisestä siisteydestä
Korjaathan koirasi jätökset ja siivoat roskat näyttelyalueelta, niin voimme taata pääsymme
pitämään näyttelyä täällä vielä uudemman kerran.
Kiertopalkinnot
Loppukilpailuiden yhteydessä jaetaan myös kerhon kiertopalkinnot. Palautathan hallussasi
olevat kiertopalkinnot viimeistään näyttelyaamuna erikoisnäyttelyn toimistoon.
Buffa
Kerho järjestää paikalle pienin buffan, jossa tarjolla kahvia, teetä, limonadia ja pientä
purtavaa. HUOM! vain korttimaksu!

Geenitestaus
Paikalla oleva eläinlääkäri Martina Kontu ottaa koirista verinäytteet DCM (dilatoiva
kardiomyopatia) tutkimiseksi. Geenitesti tehdään verinäytteestä Laboklinilla. Dilatoiva
Kardiomyopatia (DCM) on sairaus, jossa sydänlihaksen etenevä rappeuma saattaa johtaa
sydämen vajaatoimintaan ja koiran ennenaikaiseen menehtymiseen. Snautsereillakin voi
esiintyä perinnöllistä DCM:aa ja siihen on rodullemme kehitetty geenitesti.
Etukäteisilmoittautumista ei tarvitse tehdä, mutta lomake tulee olla täytettynä ennen
testinottoa. Lomake löytyy Laboklinin verkkosivuilta
https://shop.labogen.com/media/pdf/01/a3/65/Laboklin-Kennelliitto-Geenitestien-lahete2022-1.pdf . Omistaja täyttää etukäteen laboratorion (Laboklin) lähetteen ja tuo mukanaan
näytteenottoon. Näytteen numero on 8363. Näytteenotosta emme peri eläinlääkärin kuluja,
omistajan maksettavaksi tulee ainoastaan laboratoriokustannukset. Huomioi, että täytät juuri
liitteenä olevan Kennelliiton logolla varustetun lähetteen! Toimitamme näytteet
laboratorioon, vastauksen ja laskun testistä saat suoraan sähköpostiisi. Laboklin perii DCM
testistä 46 euroa.
Tuomalla koiransa erikoisnäyttelyssä suoritettuun näytteenottoon, omistaja sitoutuu
toimittamaan koiransa testin tuloksen Suomen Snautserikerhon jalostustoimikunnalle.

Toivomme kaikille mukavaa näyttelypäivää!

Leipomo Savilaakso Oy

Aikataulu Snautserit 2.7.2022
KEHÄ 1
SVEND LØVENKJÆR, TANSKA

68

Snautseri, pippuri & suola
Urokset …………………………………………………………………………….

31

klo 10.00

Nartut ……………………………………………………………………………..

36

klo 12.15

ROP Pippuri & Suola
KEHÄ 2
VIDAR ANDERSSEN, NORJA

19

Snautseri, pippuri & suola
Pennut ………………………………………………………………………………

1

Snautseri, musta ………………………………………………………………

18

ROP Musta
Kehissä tauko n. klo 12.00-12.15
Loppukilpailut n. klo 14.30 alkaen
Parhaan pennun valinta

Vidar Anderssen

Parhaan Juniorin valinta

Vidar Andersssen

Parhaan Veteraanin valinta

Svend Lovenkjaer

Parhaan Parin valinta

Vidar Andersssen

Parhaan Jälkeläisluokan valinta

Vidar Andersssen

Parhaan kasvattajan valinta

Svend Lovenkjaer

Näyttelyn kauneimman koiran valinta

Svend Lovenkjaer

klo 11.00

