Hyvä näytteilleasettaja

Dear exhibitor

Tässä vielä viime hetken ohjeistusta erikoisnäyttelyyn saapuville, jotta näyttelypäivä sujuisi juohevasti.
Ohessa on alueen kartta, pyydämme että tutustut siihen.
Autojen pysäköinti vain merkityille paikoille, tullessa voi toki
purkaa kuorman ja sitten siirtää auton.
Telttoja saa pystyttää vain kehän kolmelle sivulle, pidämme
kehän sijoituspaalujen taustan tyhjänä kauneussyistä. Koivukujan puoleiselle sivulle tulee jättää telttojen väliin pelastustie!
Käytännön syistä pidämme urosten jälkeen lounastauon,
eli narttujen arvostelu alkaa aikaisintaan klo 12.30. Makasiinikahvila aukeaa klo 11, sen viereisestä pienestä punaisesta rakennuksesta löytyvät wc:t.
Näyttelyssämme on käytössä mobiililuettelo, online-tulostallennus ja sähköiset arvostelut, joten kehästä ei jaeta paperista arvostelulomaketta. Mobiililuetteloa varten tarvittava
ilmainen sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play
-sovelluskaupoista nimellä ”Showlink-mobiili”. Luettelon hinta
on 2,99 eur. Sovelluksessa luettelon tiedot julkaistaan näyttelypäivän aamuna klo 6.00.
Koiran arvostelu lähetetään ilmoittajan sähköpostiosoitteeseen. Arvostelut ovat luettavissa myös Showlinkin tulospalvelusta sekä Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä.
Sydämellisesti tervetuloa!

Here are some last-minute instructions to those arriving to our
Specialty Show.
You will find the area map attached. Parking only to designated areas! You can however unload your car when arriving
and then move your car to the parking area.
Tents are allowed only on three sides of the ring; we wish to
keep the placement side of the ring tidy for aesthetic reasons.
For practical reasons, we have a lunch break after males
and therefore, judging of females starts no earlier than 12.30.
The cafeteria in the area opens at 11 and toilets are located in
the small red building next to the cafeteria.
We use a mobile application providing a digital show catalogue and result service at our show. The “Showlink” app can
be downloaded free of charge from App Store and Google
Play. The price of the digital catalogue is 2,99 €. The catalogue
is published on the day of the show at 6 am. The app can be
used in Finnish, Swedish and English.
Critiques are sent to the exhibitors email address after the
dog has been judged. They can also be found in Showlink’s result service and in the Finnish Kennel Club’s Breeding Database.
You are warmly welcome!

Voit tutustua kiinnostavaan Ankkapurhaan verkkosivuilla You can explore Ankkapurha’s interesting environment
on the website: https://www.ankkapurha.fi/
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12. Matilda oleskelutila
(portilla
Matilda,
hobby voi
roompurkaa)
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13. Kota Hut
PELASTUSTIE
14. Känkkärän
luontopolku
Känkkärä nature trail
NÄYTTELY15. Ankkapurhan teollisuusmuseo
KEHÄ
Ankkapurha industrial museum

Ankkapurhantie
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Pääsponsorimme:

klo 12.30

WC
Majoitustilat/Accommodation
6. Tammela
AUTOT
7. Koivula A, B, C
PYSÄKÖIDÄÄN
8. Kuusela
majoitustila
PINKIN
RAKEN- room
Katariina,
askartelutila/hobby
NUKSEN
TAAKSE
9. Haapala
E, F
10. Raitala C, D
11. Mäntylä A, B, C
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klo 10.00

1. Info
Ravintola Restaurant
Liikuntasali
Sports Anjala
hall
Osoite - Address: Ankkapurhantie
6A, 46910
2. Makasiinikahvila
Makasiini café
3. Anjalan kartano
Anjala manor
MAKASIINI4.
Sauna
KAHVILA
5. Regina-koulu
(aukeaa klo 11)
Regina-school
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Tuomari Marjo Järventölä Judge
landseer ..................................................................... 56
pennut - puppies................................................... 4
urokset - dogs....................................................... 19
lounastauko – lunch break
nartut - females.................................................... 33
kasvattajaluokka – breeder’s class.................. 4
jälkeläisluokka – progeny class ........................ 3

TELTAT VAIN
KOLMELLE
SIVULLE KEHÄÄ
(Huom. koivukujan puolelle
jätettävä pelastustie!)

