Tervetuloa japaninpystykorvien erikoisnäyttelyyn
29.6.2019 Parkanon Vahojärven leirikeskukseen.
Ulkomuototuomari: Pekka Teini
Ohessa näyttelyn arvioitu aikataulu sekä koirasi/koiriesi
kilpailunumero.
Tiedustelut ennen näyttelyä ja näyttelypäivänä: Mia Hautala,
puh. 0400-013430, på Svenska/In English Kirsi Vähätalo, puh.
050-380 3994.

Mukaan näyttelyyn tarvitset
kilpailunumeron lisäksi hakaneulan
numeron kiinnittämistä varten, koiran
rekisterikirjan ja rokotus- todistukset.
Ota koirallesi mukaan myös vesikuppi ja
näyttelytalutin. Arvostelu tapahtuu
ulkona sora-kentällä, varaudu näyttelyyn
sään mukaisesti. Varaa mukaasi myös
kakkapusseja koirasi jätöksiä varten.

klo 9.30, urosten ja narttujen
viimeistään tuntia ennen arvostelun
alkua, kuitenkin viimeistään klo 12.30.
Koirat voivat poistua näyttelystä
arvostelun jälkeen lukuun ottamatta
kasvattaja- ja jälkeläisluokkiin
osallistuvia koiria, jotka eivät saa poistua
näyttelypaikalta, ennen kuin kasvattaja
on valinnut koirat ko. luokkaan.

Huom! Koiria EI SAA jättää kuumaan
autoon!

Epävirallisiin Lapsi & Japsi-,
Juniorhandler, Akka & Huisku, Ukko
& Huisku- ja parikilpailuun voi
ilmoittautua paikan päällä.
Osallistuminen niihin on maksuton.
Tuomarina Nina Renlund, kennel
Donorei

Koiran on oltava tunnistusmerkitty
tatuoimalla tai mikrosirulla ja rokotettu
Suomen Kennelliitton määräysten
mukaisesti, jotta se voi osallistua
näyttelyyn. Ilmoittautumismaksua ei
palauteta, mikäli koira hylätään
vanhentuneiden/puutteellisten
rokotuksien tai tunnistusmerkinnän
puuttumisen vuoksi.
Maksut:
Sisäänpääsy ja pysäköinti on ilmainen

Näyttelyn arvioitu aikataulu:
klo 10.00 Pentuluokat ja urokset (8+30)
klo 13.00 Lounastauko
klo 13.30 Nartut (38), Kasvattaja-(8) ja
jälkeläisluokka (1)
klo 17.00 Epäviralliset kilpailut

Varaa käteistä mukaan. Näyttelyssä ei
ole mahdollista maksaa
pankkikortilla.

Näyttelyssä valitaan myös ROP/VSP
Juniori, Paras pää, Parhaat liikkeet.

Rokotustodistuksien tarkastus alkaa
lauantaina 29.6.2019 klo 09.00.
Arvostelu alkaa klo 10.00.
Pentuluokkiin osallistuvien pentujen
tulee olla paikalla viimeistään

NÄYTTELYPAIKAN OSOITE:
Vahojärventie 828, 39700 Parkano
Navigaattori löytää perille asti.
https://www.parkano.fi/vahojarven-leirikeskus/

Puffetti ja arpajaiset
Näyttelyaluella myynnissä kahvia, teetä,
leivonnaisia ja virvokkeita.

Näyttelyillallinen
Ennakkoilmoittautuneille klo 19 alkaen
päärakennuksessa.
(Omat juomat sallittu)

Paikalla myös arpamyyntiä, arvat ovat
pika-arpoja, 2 eur/kpl ja 5 eur/3kpl
Lounas
Päärakennuksessa keittolounasmahdollisuus. Hinta 5 eur/hlö
Japsiputiikki
Paikalla koko päivän näyttelyalueella.
Majoituksen varanneet
Saapuminen perjantaina 28.6 alkaen klo
18. Mukaan omat liinavaatteet ja
pyyheliinat. Hintaan sisältyy
buffetaamiainen. Yhteinen WC, suihku.
Koirat sallittu huoneissa.
Jokainen siivoaa huoneen lähtiessään.
Muuten joudumme perimään
sakkomaksun 50 eur. Huolehdithan
yleisestä siisteydestä.
Emme vastaa arvotavaroista. Omia
eväitä voi tuoda jääkappiin
yhteiskeittiössä.
Huoneiden luovutus sunnuntaina 30.6
viimeistään klo 15.
Rannalla uintimahdollisuus.
Perjantai iltana sauna lämpeää sekä
mahdollisuus grillata.
Tiedustelu: Mia Hautala, puh. 0400013430, på Svenska/In English Kirsi
Vähätalo, puh. 050-380 3994

Salme Mujusen –luento koiran
rakenteesta
Sunnuntaina 30.6. klo 10 alkaen
päärakennuksessa.
Kesto n.3 tuntia.
Ilmoittautuminen sähköpostitse:
Jenny.rautiainen@hotmail.com
Hinta japsiharrastajille 5 eur/hlö, muille
20 eur. Maksetaan paikanpäällä
käteisenä.
Kahvitarjoilu.

Iloista näyttelyviikonloppua toivottaa
Suomen Japaninpystykorvayhdistys
ry

