Heelerit kartanolla 2018!
Tervetuloa Suomen Lancashire Heeler
-yhdistyksen erikoisnäyttelyyn
lauantaina 30.6.2018!

Näyttelypaikka: Nuorisokeskus Anjala,
os. Ankkapurhantie 15, 46910 Anjala, Kouvola
Infopuhelin 050 380 5550 / Virpi
Näyttelyalueelle pääsee ja rokotustarkastus alkaa klo 8.00. Koirien tulee saapua näyttelypaikalle tuntia ennen arvioitua arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään klo 12.00.
Oheisena näyttelyn aikataulu. Kehät alkavat eri
aikaan, tarkasta oman kehäsi alkamisaika!
Näyttelystä saa poistua halutessaan koiran arvostelun päätyttyä.
Huomioittehan, että näyttelyssä valitaan
luokka-ROP ja -VSP kaikista luokista.
Rokotukset
Kaikkien koirien rokotukset tarkastetaan saavuttaessa. Näyttelyyn saapuvat koirat on oltava
Suomen Kennelliiton sääntöjen mukaisesti rokotettuja (www.kennelliitto.fi) sekä tunnistamismerkittyjä. Ilmoittautumismaksua ei palauteta
puutteellisten rokotusten takia. Näytteilleasettaja sitoutuu ilmoittautumisellaan noudattamaan
Suomen Kennelliiton sääntöjä.
Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-säännöt ovat astuneet voimaan
1.1.2007. Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaista tietoa osoitteessa
www.kennelliitto.fi
Muistathan ottaa mukaan koirasi rekisteri- ja rokotuskirjan, koirallesi vesikupin, näyttelytaluttimen, näyttelynumeron sekä makuualustan ja itsellesi iloista mieltä.

Näyttelyssä on purkupaikka, jolla on mahdollista
jättää tavarat autosta, mutta auto pitää sen jälkeen siirtää välittömästi merkityille parkkipaikoille. Näyttelyasettaja on itse vastuussa omaisuudestaan.
Näyttelypaikalla jaetaan kakkapusseja, koiran
jätökset on ehdottomasti kerättävä. Jätetään
siisti näyttelyalue jälkeemme!
Näyttelyalueen kartta:

Palkinnot
Kaikki palkinnot jaetaan kehissä. Palkintoja ei
toimiteta jälkikäteen postitse.
Huom! Edellisenä vuonna saadut kiertopalkinnot
on toimitettava näyttelytoimistoon klo 9.00
mennessä!
Heeler-puoti ja arpajaiset
Näyttelyssä on paikalla myös Heeler-puoti ja arpajaiset. Joten varaathan käteistä mukaan näitä
ostoksia varten!
Kahvio ja ravintola
Näyttelypäivän aikana palvelee Makasiinikahvila
klo 9.00 alkaen. Valikoimissa kahvia, virvokkeita
sekä suolaista ja makeaa purtavaa.
Lounas on tarjolla ravintola Ankkapurhan Helmessä (päärakennuksessa) noutopöydästä hinnaan 15 € / hlö. Molemmissa voi maksaa pankkikortilla.

Tupakointi
Tupakointi kehien reunoilla / teltta-alueilla on
ehdottomasti kielletty. Tupakointi sallittu erikseen merkityillä paikoilla.
Turistikoirien tuonti näyttelyalueelle on sallittua,
kunhan koirat ovat rokotettu asianmukaisesti ja
rokotustodistus on mukana.
Omia telttoja saa pystyttää näyttelyalueelle jo
perjantai-iltana kehien rakentamisen jälkeen, n.
klo 21.

Nähdään aurinkoisessa Anjalassa!
Näyttelytoimikunta

Ohjeellinen aikataulu:

KEHÄ 1 Tony Powell, UK ......... 50
(harjoitusarvostelija Teija Urpelainen)
Pennut ....................... 6 ...... 10.00
ROP-pentu
Urokset ....................... 44 …….10.20
junioriluokka .............. 12
nuorten luokka ........... 2
avoin luokka .............. 14
LOUNASTAUKO
valioluokka ................ 13
veteraanit ................. 3

KEHÄ 2 Laura Nicholas, UK ..... 72
Nartut ............................. 72 ..... 9.30
junioriluokka .................. 18
nuorten luokka ............... 3
avoin luokka ................... 19
LOUNASTAUKO
valioluokka .................... 19
veteraanit ...................... 13

KEHÄ 3 Katriina Neva
*Sohva Champion ................... 13.00

Loppukilpailut (kehässä 3, kehien 1 ja 2 päätyttyä)
*parikilpailu
*sukupolvikavalkaadi
Luokka ROP valinnat
ROP-jun
ROP-nuo
ROP-avo
ROP-val
ROP-veteraani
ROP
kasvattajaluokat
jälkeläisluokat

Katriina Neva
Katriina Neva
Tony Powell
Laura Nicholas
Laura Nicholas
Tony Powell
Laura Nicholas
Tony Powell
Laura Nicholas
Tony Powell

*Epävirallisiin luokkiin voi ilmoittautua vielä paikan päällä toimistoon klo 12 mennessä.

