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Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 9:00. Koirien tulee saapua näyttelypaikalle hyvissä ajoin, kuitenkin klo
11 mennessä. Arvostelu alkaa kehissä klo 10:00. Vähäisen koiramäärän vuoksi olemme joutuneet peruuttamaan tuomari Teija Salmi-Aallon tulon ja Marianne Holm arvostelee kaikki koirat. Molemmat tuomarit on
merkitty toistensa varalle, joten oikeutta ilmoittautumismaksujen palauttamiseen ei ole.
Muista ottaa mukaan koiran näyttelynumero sekä rekisteri- ja rokotustodistukset, vesikuppi, makuualusta, kestävä panta, talutin ja näyttelyhihna.
Rokotukset
Rokotustodistukset tarkistetaan koirien tullessa näyttelypaikalle. Rokotusten on oltava SKL-FKK:n määräysten mukaiset (julkaistu mm. Koiramme-lehdessä ja Kennelliiton nettisivuilla). Mikäli koira hylätään puuttuvien
rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei palauteta. Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton antidoping ohjeita.
Tunnistusmerkintä
Näyttelyyn osallistuvilla koirilla on oltava tunnistusmerkintä (mikrosiru tai tatuointi). Mikäli koira on merkitty
jollakin muulla kuin Indexel- tai Datamars-mikrosirulla, näytteilleasettajan on tuotava mukanaan laite, jolla
siru voidaan lukea. Tässä näyttelyssä ei ole varsinaista eläinlääkärintarkastusta, vaan suoritetaan pistokokeita. Koirien kivekset tutkii ulkomuototuomari kehässä. Myös pentuluokan koirilla tulee olla normaalisti laskeutuneet kivekset.
Muita asioita
 Näyttelypaikka sijaitsee lomakeskus Revontulen piha-alueella. Lomakeskuksen vastaanoton edessä tien
läheisyydessä on hiekkaparkissa runsaasti ilmaista pysäköintitilaa.
 Älä jätä koiraa aurinkoisella säällä autoon. Alueella olevia autoja tarkkaillaan. Jos kehotuksesta huolimatta koiria ei poisteta kuumista autoista, asiasta tiedotetaan Kennelliittoon, jolloin asia siirtyy kurinpitolautakunnan käsittelyyn.
 Koirien jätökset sekä koirista kammatessa ja harjatessa irtoavat karvat ja muutkin roskat on vietävä jätesäkkeihin.
 Lomakeskuksessa on kaksi ravintolaa sekä vastaanotossa mm. juomista myynnissä.
 Epäviralliseen parikilpailuun sekä lapsi ja leonberginkoira kilpailuun voi ilmoittautua näyttelypaikalla. Ei
osallistumismaksua.

Koirien lukumäärät ja arvostelujärjestys
Nartut
Tuomari Marianne Holm
Arvostelu alkaa heti kaikkien urosten
jälkeen
pentuluokka 7-9kk
1
pentuluokka 7-9kk
0
junioriluokka
3
junioriluokka
6
nuortenluokka
1
nuortenluokka
2
avoinluokka
4
avoinluokka
7
valioluokka
9
valioluokka
7
veteraaniluokka
1
veteraaniluokka
4
Yhteensä
19
Yhteensä
26
Eri luokkien alkamisaikaa voi arvioida sen perusteella, että tuomari arvostelee arviolta 10–15 koiraa tunnissa.
Urokset
Tuomari Marianne Holm
Arvostelu alkaa klo 10:00

"Iso kehä” noin klo 13
Lapsi ja leonberginkoira
Parikilpailu
Jälkeläisluokka
Näyttelyn vanhin leo
Näyttelyn pitkämatkaisin leo
ROP-kasvattajaluokka
ROP-veteraani
ROP

Katja Härmä
Marianne Holm
Marianne Holm
Sanna Roste-Torniainen
Sanna Roste-Torniainen
Marianne Holm
Marianne Holm
Marianne Holm

Ajo-ohjeet
Lomakeskus Revontuli sijaitsee osoitteessa Revontulentie 1, 41500 Hankasalmi. Lomakeskus sijaitsee aivan
valtatie 9 (E63) vieressä, noin 45km Jyväskylästä Kuopion suuntaan. Noudattamalla Lomakeskus Revontulen opasteita, löydät parhaiten perille.
Näyttelykehä sijaitsee parkkialueelta rannan suuntaan, ulkotenniskentällä.

Tiedustelut:

Sanna Roste-Torniainen, puh. 050 546 1086

Toivotamme sinulle ja koirallesi menestyksekästä näyttelypäivää!
SUOMEN LEONBERGINKOIRAT RY

