JALOSTUSPÄIVÄNÄYTTELY 30.1.2022 KUOPIOSSA
Suomen Harmaakoirajärjestön, Suomen Pystykorvajärjestön, Suomen Laikajärjestön ja
Lappalaiskoirien rodut, myös pennut 5-7 kk ja 7-9 kk sekä jälkeläisluokat
Paikka: Kuopion ravirata (Sorsasalo, Kuopio), osoite: Puikkarintie, Kuopio.
Näyttely on ulkonäyttely. Arvostelu näyttelyssä alkaa klo 09.00.
TUOMARIT:
tuomari: Pekka Teini rodut: länsisiperianlaika, venäläis-eurooppalainen laika
tuomari: Sakari Poti rodut: itäsiperianlaika
varalla kaikille roduille: Perttu Ståhlberg
Tarkista muiden rotujen osalta tuomaritiedot näyttelyn sivuilta
LOPPUKILPAILUT:
BIS kasvattajaryhmä: Hannu Talvi
BIS jälkeläisryhmä: Jari Fors
BIS pentu: Perttu Ståhlberg
BIS veteraani: Hannele Jokisilta
Best in Show: Pekka Teini
ILMOITTAUTUMISET:
Ilmoittautumiset 31.12.2021/10.1.2022 mennessä Suomen Kennelliiton ilmoittautumislomakkeella,
kopio maksukuitista mukaan liitettynä, osoitteeseen:
Jalostuspäivänäyttely 2022
PL 50
02771 Espoo
Netti-ilmoittautumiset osoitteessa http://www.showlink.fi -> ilmoittaudu näyttelyyn
Ilmoittautumismaksut: ilmoittautuminen 31.12.21 mennessä
Ilm.maksu 35 €, saman omistajan toinen jne.koira 32 €, pennut ja veteraanit 30 €
yli 10 –v. veteraanit veteraaniluokassa 0 €
Ilmoittautumismaksut: ilmoittautuminen 1.1.22 – 10.1.2022 välisenä aikana
Ilm.maksu 40 €, saman omistajan toinen jne.koira 38 €, pennut ja veteraanit 30 €
yli 10 –v. veteraanit veteraaniluokassa 0 €
Pankkiyhteys kirjeenä lähetettäviin ilmoittautumisiin:
IBAN FI23 5482 3720 0157 26, saaja: Jalostuspäivät 2022
Ilmoittautuminen on tehtävä kirjallisesti - pelkkä näyttelymaksun suoritus ei ole ilmoittautuminen!
Ilmoittautumisen voit tehdä joko vahvistettuna netti-ilmoittautumisena, tai postita kopio
maksukuitista sekä ilmoittautumislomake kirjeenä viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
Huom! Alennuksen (saman omistajan 2. jne koira) saaminen edellyttää sitä, että
ilmoittautumiskaavakkeet ja kopio maksukuitista lähetetään ehdottomasti samassa kirjekuoressa tai
koirien ilmoittautuminen tehdään samassa netti-ilmoittautumisessa. Alennus lasketaan vain
täysihintaisista ilmoittautumismaksuista (ei pentujen/veteraanien maksuista).
Mahdollisista maksunpalautuksista toimikunta perii 5 € pankkikuluja.

TIEDUSTELUT:
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut:
Showlink (arkisin klo 11-17) p. (09) 887 30 320, tai info@showlink.fi
Muut tiedustelut: Katja Partanen p. 050 5393 333 (klo 16.00 jälkeen), katja_partanen@hotmail.com
Näyttelyn nettisivut: http://www.showlink.fi/shows/jalostuspaivat2022
Rokotusmääräykset Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n määräysten mukaan. Näyttelyyn
osallistuvan koiran tulee olla tunnistusmerkitty. Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn näytteilleasettaja
sitoutuu noudattamaan Suomen Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä ja niitä täydentäviä
ohjeita sekä rokotusmääräyksiä. Säännöt löytyvät Suomen Kennelliiton kotisivuilta.

