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Tervetuloa Club Showhun! 
Ohessa on näyttelyn arvosteluaika-
taulu, numerolappu sekä oleellista 
tietoa näyttelyn osalta. Muistathan 
ottaa mukaan näyttelyyn koiran 
rekisterikirjan, rokotustodistukset, 
näyttelynumeron ja -hihnan, ma-
kuualustan, hakaneulan sekä vesi-
kupin. Näyttelypaikalla ei ole kah-
viota, joten muistathan ottaa omat 
eväät mukaan. COVID19 -pande-
mian vuoksi näyttelyssä noudate-
taan tarkkoja viranomaisohjeita 
taataksemme turvallisen tapahtu-
man kaikille osallistujille.

Arvostelujärjestys on pennut, asco-
bit, mustat, kirjavat, leikattuturk-
kiset. Mustien ja kirjavien välissä 
pidetään tauko. Aikatauluihin on 
merkitty alkamisajat jokaiselle vä-
rille erikseen ja arvostelua ei aloi-
teta ennen merkittyä aikaa. 

Näyttelypaikka:

Koirapalvelu Taidogas, 
Aakkulantie 38, 36220 Kangasala.

Hallissa on käytettävä erillisiä si-
säkenkiä, jotka vaihdetaan jalkaan 
hallin eteistilassa. Koirat on ulkoi-
lutettava ennen sisälle tuloa, sillä 
hallissa on käytössä erillinen pissa/
kakkasakko. Mikäli vahinko sattuu, 
yhdistys veloittaa sakkomaksun 
koiran omistajalta tilanvuokraajan 
antamien ohjeiden mukaisesti. Pis-
sa/kakkasakon hinta on 20€. 

Muistathan siivota koirasi jä-
tökset ehdottomasti myös hallin 
lähiympäristöstä, jotta paikat 
jäävät siistiin kuntoon!

Sisääntulo:
Näyttelypaikan ovet avataan 
klo 9.00, koirien rokotuk-
set tarkastetaan pistokokein.   
Toivomme, että näyttelypaikalle 
saavutaan aikaisintaan tuntia en-
nen oman koiran vuoroa. Poistu-
minen on suositeltavaa heti, kun 
koira on arvosteltu kaikissa luokis-
sa, mihin se on oikeutettu osallis-
tumaan. Autoja pysäköidessä pyri 
huolehtimaan siitä, ettei vierekkäi-
sistä autoista pureta tavaroita yhtä 
aikaa, jotta turhilta lähikontakteil-
ta vältytään.

Näyttelyssä noudatetaan AVI:n, 
THL:n, OKM:n ja SKL:n ohjeita 
yleisötapahtumien ja koiranäytte-
lyiden järjestämisten osalta. Näyt-
telyalueelle ei saa tulla oireisena. 
Koronavirus aiheuttaa hengitys-
tieinfektion, jonka oireita voivat 
olla mm. yskä, kurkkukipu, kuu-
me, hengenahdistus, lihaskivut, 
vatsaoireet ja päänsärky. Yleisöti-
laisuuteen, yleiseen kokoontumi-
seen tai julkiseen tilaan, jossa on 
muita henkilöitä samanaikaisesti 
paikalla, ei saa tulla, jos on mitään 
sairastumiseen viittaavia oireita.

Tiedustelut:
Ilmoittautumisia koskevat tiedus-
telut ja puhelintiedustelut näytte-
lypäivänä 050 4072112 / Marjatta 
Koivisto. Muut tiedustelut ennen 
näyttelyä sähköpostitse jenkkiyh-
distys@gmail.com

Rokotukset ja tunnistusmerkintä:
Näyttelyssä noudatetaan Kennel-
liiton rokotusmääräyksiä (www.
kennelliitto.fi). Koiralla tulee olla 
rokotustodistus (rokotuskirja tai 

lemmikkieläinpassi), johon on 
merkitty rokotteen viimeinen voi-
massaolopäivä, koiran tunnistetie-
dot ja edelliset rokotukset. Tunnis-
tusmerkintä on pakollinen kaikille 
näyttelyihin, kokeisiin, kilpailuihin 
ja testeihin osallistuville koirille. 
Tunnistusmerkintänä hyväksytään 
tatuointi tai mikrosiru. Tunnis-
tusmerkinnät tarkastetaan pisto-
kokein. Suomen lain vastaisesti 
typistetyt koirat eivät saa osallistua 
näyttelyyn. Ilmoittautumismaksua 
ei palauteta, mikäli koira hylätään 
puutteellisten rokotusten tai tun-
nistusmerkintöjen vuoksi.

Antidoping-valvonta:
Suomen Kennelliiton valtuuston 
hyväksymät antidoping-säännöt ja 
dopingvalvonta koskevat kaikkia 
Suomen Kennelliiton myöntämiä 
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 
Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa 
www.kennelliitto.fi

Valokuvaus:
Näyttelyssä on valokuvauspaikka, 
jossa kuvataan kaikki luokkavoit-
tajat, Award Of Meritillä palkitut 
koirat sekä loppukilpailuissa sijoit-
tuneet koirat. Kuvat julkaistaan 
Jenkki 4/2021 –lehdessä. Muistat-
han käyttää koirasi kuvattavana! 
Kuvaus suoritetaan jokaisen väri-
ryhmän arvostelun jälkeen.

Trimmausalue:
Hallin lattia on suojattu pressuilla 
kauttaaltaan, joten näyttelypaikal-
la ei ole erillistä trimmausaluetta. 
Muistathan siivota omat jälkesi!

Näyttelyillallinen:
Järjestämme näyttelyillallisen, joka 
on kaikille avoin ennakkoilmoit-
tautumisen perusteella, ja kaikki 
ovat lämpimästi tervetulleita mu-
kaan! Myös tuomari osallistuu 
illalliselle. Illallinen järjestetään 
näyttelyn jälkeen klo 17.00 alkaen 
Ravintola Pazzissa Kangasalla.

Jatkettu sitova ilmoittautuminen 
6.9.2021 mennessä sähköpostitse 
merja.nevalainen80@gmail.com

Turvallisuusohjeet:
Toivomme, että jokainen näyttelyyn 
osallistuja lukee turvallisuusohjeet 
huolellisesti, ja noudattaa niitä.

• Näyttelypaikalla on maskipakko, 
laitathan maskin naamalle jo en-
nen sisääntuloa. Näyttelypaikalla 
on saatavilla maskeja, mutta suo-
sittelemme ensisijaisesti varautu-
maan omien maskien kanssa. 
• Turvavälejä on noudatettava 
mahdollisuuksien mukaan!

Amerikancockerspanieleiden Club Show
Kangasalla 11.9.2021

Arvioitu aikataulu:

• Käsidesiä on saatavilla sisääntu-
lossa, tuomaripöydällä ja wc-tilois-
sa. Muistathan käyttää käsidesiä 
ahkerasti ja pestä myös käsiäsi! Si-
sääntulossa on myös tarjolla kerta-
käyttöhanskoja.

• Noudatamme Kennelliiton suo-
situsta, jonka mukaan näyttelypai-
kalle saa tulla 1 hlö per ilmoitettu 
koira. Suosittelemme saapumaan 
näyttelypaikalle juuri ennen omaa 
vuoroa ja poistumaan, kun arvos-
telu koiran osalta on ohi. 

• Turvallisen tapahtuman takaami-
seksi näyttelypaikalle ei oteta yleisöä 
eikä turistikoiria. Pyrimme järjestä-
mään livelähetyksen tapahtumasta 
näyttelyn Facebook-sivulle.

• Sisääntulon yhteydessä kerätään 
henkilötietolomake mahdollisen 
altistumisketjun selvittämiseksi. 
Merkitse nimesi ja puhelinnume-
rosi lomakkeeseen sisääntulos-
sa. Huom! Tämä koskeee jokaista 
näyttelypaikalle saapujaa!

• Tulethan näyttelypaikalle vain 
terveenä!

Turvallista ja menestyksekästä 
näyttelypäivää kaikille!
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Pennut................................................11   klo 10.00
   - BIS-pentu.....................................
ASCOB...............................................5   klo 11.15
Mustat.................................................12  klo 11.40

T A U K O

Kirjavat...............................................13   klo 13.30
Leikattuturkkiset...............................3      klo 14.30
Loppukilpailut ..................................       klo 14.45

Arvostelua EI aloiteta ennen aikatauluihin merkittyä aloitusaikaa. Suosittelemme saapumaan paikalle 
aikaisintaan tuntia ennen arvioitua aloitusaikaa.


