Tervetuloa! Hau-Hau Koiranäyttely 29.4.2018 Kouvola,
Valkeala, Kiviharjun tilan maneesi, Kiviharjunkuja 56, 46230
Valkeala. Ohessa näyttelymme arvioitu aikataulu sekä koirasi
näyttelynumero. Muistathan ottaa mukaan rekisterikirjan,
rokotustodistuksen, näyttelynumeron ja hakaneulan
näyttelynumeron kiinnittämistä varten. Ota myös
näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi. Alueella on
vesipiste koirille.
Parkkimaksu 5 euroa, autot sijoitetaan laitumille, joten
huomioi tämä jalkinevarustuksessa. Huomioi myös, että
alueelta poistutaan eri reittiä kuin sinne saavutaan.
Luettelon tiedot julkaistaan netissä näyttelypäivän aamuna
os. www.kaakonbeagle.net ja näyttelyalueella on saatavilla
luetteloita. Näyttelyssä ei ole sisäänpääsymaksua. Alueella
on kanttiini sekä makkaranpaistopiste. Varaa mukaan
sopivaa rahaa, lähin pankkiautomaatti on ABC Valkealan
yhteydessä VT 15 ja tien 368 kulmassa os. Kalevantie 1 –
etäisyys näyttelypaikalle 12 km. Alueella on myös
tarvikemyyjä Dogfani. Purkupaikka on, samoin
tupakkapaikka.
Maneesin lämpötila on ulkolämpötilaa vastaava. Älä jätä
koiraa kuumaan autoon!
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut Maarit Hassinen
040 831 05700, maarit.sairberg@surffi.fi, muut tiedustelut
Tarja Kolkka 070 706 6659, blackpepoon@gmail.com.
Palkinnot arvostelulipuketta näyttämällä Mikkelin

Ykköspalkinnon pisteestä, palkintoja ja arvostelulomakkeita
ei postiteta jälkikäteen.
Rokotusohjeet: Näyttelyssämme noudatetaan SKL:n
rokotusmääräyksiä ja kaikkien rokotukset tarkistetaan.
Penikkatautia vastaan koiran täytyy olla rokotettu vähintään
kaksi kertaa. Tehosteesta tulee tapahtumahetkellä olla
kulunut vähintään 21 vrk. Alle vuoden iässä annettu
tehosterokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai
vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen
valmisteyhteenvedon mukaisesti. Raivotautirokotus (rabies):
Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee
tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk. Alle
vuoden iässä annettu rokotus on voimassa yhden vuoden.
Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehosteet ovat
voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Vanhentuneen penikka- tai raivotautirokotuksen varoaika:
jos rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa
tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa
(kolmen viikon varoaika).
Mikäli koira sairastuu tarttuvaan tautiin, on sen oltava
oireeton kaksi viikkoa ennen näyttelyä. Samoin tulee
loishäädöt olla kunnossa ennen tapahtumaan osallistumista.
Tunnistusmerkintä on pakollinen, epäselvä tatuointi tai
toimimaton mikrosiru estää koiran osallistumisen.
Antidopingvalvontaa koskevat säännöt on hyväksytty
1.1.2007 ja koskee myös tätä tapahtumaa. Lisää
www.kennelliitto.fi

ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU: #:llä merkityn rodun arvostelee ennalta varalle ilmoitettu tuomari, ei oikeuta
ilmoittautumismaksun palautukseen, *:llä merkityillä roduilla tuomarimuutos
Kehä 1, tuomari Maija Mäkinen, maneesissa
81
harjoitusarvostelija: Tarja Kolkka, beaglet
kehätoimitsijat: , Henna Kettunen, Helena Puujalka, Marjo
Siiriäinen, harj.
10.00
espanjanvesikoira
14
lagotto romagnolo
11
kooikerhondje
1
fieldspanieli
1
kiharakarvainen noutaja
2
chow chow #
5
12.00
dalmatiankoira
9
rhodesiankoira
3
basset artésien normand
2
petit basset griffon vendéen
2
grand basset griffon vendéen
4
griffon fauve de bretagne
1
karkeakarvainen italianajokoira
1
eestinajokoira
1
venäjänajokoira
2
13.30
beagle
13
suomenajokoira
9

Kehä 2, tuomari Paavo Mattila, maneesissa
96
harjoitusarvostelija: Anett Finnig, springerspanielit
kehätoimitsijat: Suvi Seppänen, Arto Toivanen, Sanna RosteTorniainen, harj.
9.45
-spitzien mittaus
10.00
saksanpystykorva, mittelspitz,
musta ja ruskea
1
saksanpystykorva, mittelspitz,
muut värit
7
saksanpystykorva, mittelspitz,
valkoinen
1
saksanpystykorva, kleinspitz,
musta ja ruskea
10
saksanpystykorva, kleinspitz,
muut värit
18
12.00
saksanpystykorva, pomeranian
5
saksanpystykorva, keeshond
9
dreeveri
1
portugalinvesikoira
4
englanninspringerspanieli
17
14.00
walesinspringerspanieli
17
amerikancockerspanieli
6

Kehä 3, tuomari Juha Putkonen, maneesissa
85
kehätoimitsijat: Maija Luusua, Sinikka Komi, Kirsi-Marja
Pentti, harj.
10.00
lyhytkarvainen saksanseisoja
6
karkeakarvainen saksanseisoja
1
pointteri
1
weimarinseisoja, lyhytkarvainen 1
ranskanseisoja, pyreneläistyyppi 1
lyhytkarvainen unkarinvizsla
1
spinone
5
isomünsterinseisoja
2
stabijhoun
1
bretoni
2
punainen irlanninsetteri
1
gordoninsetteri
5
11.30
kultainennoutaja *
22
sileäkarvainen noutaja *
16
13.30
cockerspanieli *
20
Kehä 4, tuomari Raimo Louhio, maneesissa
82
harjoitusarvostelija: Lotta Vuorinen, labradorinnoutaja
kehätoimitsijat: Anne Littman, Teemu Äyräs, Marika Terä,
harj.
9.00
labradorinnoutaja
77
-urokset 38, nartut 38
14.00
novascotiannoutaja
5

Kehä 5, tuomari Riitta Niemelä, maneesissa
30
kehätoimitsijat: Sanni Helppolainen, harj, Jonna Taipale,
harj.
10.00
itäsiperianlaika *
2
valkoinen ruotsinhirvikoira *
1
samojedinkoira *
12
siperianhusky *
10
amerikanakita *
3
ibizanpodenco, lyhytkarvainen * 2
tuomari Perttu Ståhlberg
31
12.45
alaskanmalamuutti
11
akita
3
eurasier
3
islanninlammaskoira
1
länsigöötanmaanpystykorva
2
japaninpystykorva
2
basenji
3
etnankoira
1
faaraokoira
1
portugalinpodengo,
sileäkarvainen, keskikokoinen
1
portugalinpodengo, sileäkarvainen,
pieni
3
Kehä 6, tuomari Perttu Ståhlberg, ulkona
48
kehätoimitsijat: Niina Savolainen, Sinikka Suntiola, Kirsi
Laaksonen, harj.
10.00
harmaa norjanhirvikoira
9
jämtlanninpystykorva
12
karjalankarhukoira
4
pohjanpystykorva
2
suomenpystykorva
5
suomenlapinkoira
16

Tuomarimuutokset: Suuresta koiramäärästä johtuen olemme joutuneet tekemään tuomarimuutoksia (#,*),
joista tähdellä merkityistä on mahdollisuus saada rahat takaisin. Pyyntö peruuttamisesta tulee olla
postitettu (postileima) viim. perjantaina 27.4. os. Tarja Kolkka, Somurantie 177, 45370 Valkeala
Peruutan koirani osallistumisen * -merkityn tuomarimuutoksen johdosta:
Koiran rotu:______________________________________________________________________________
Koiran nimi: _____________________________________________________________________________
Omistajan/maksajan nimi:__________________________________________________________________
Summa:______________ Tilinumero: ________________________________________________________
Päiväys:________________ _____ / _____ 2018 Allekirjoitus:____________________________________

