Toller Show 2018
Lauantai 28.7. Harjavallan palvelus- ja seurakoiraharrastajien koulutuskenttä
Hosiossaarentie 1, 29200 Harjavalta
Tervetuloa Novascotiannoutajat ry:n vuosittaiseen
erikoisnäyttelyyn. Koiria ilmoittautui 132kpl.
Tuomareina toimivat tänä vuonna rodun
kasvattajatuomarit: Chris Eelman, Alankomaat,
kennel The Rhineferry Tales (pennut, urokset ja Xluokka) ja Gabi Orrù, Saksa, kennel Toll Free
(nartut). Katso loppukilpailujen tarkempi jako
aikataulusta. Muista ottaa mukaasi koiran rekisterija rokotustodistus, näyttelyhihna sekä
numerolapunpidike ja vesikuppi. Näyttelypaikalla
on vesipiste.
Huom. mitään numerolappuja ei postiteta
etukäteen kirjeitse. Sähköisen postitustavan
valinneille numerolaput lähetetään sähköpostiin.
Muille sekä X- ja pariluokkien osallistujille
numerolaput jaetaan paikan päällä
rokotustentarkistuksen yhteydessä.
Näyttelypaikkana toimii Harjavallan palvelus- ja
seurakoiraharrastajien koulutuskenttä, jossa on
nurmipohja. Ei parkki- eikä sisäänpääsymaksua.
Parkkeeraathan autosi liikenteenohjaajien ohjeiden
mukaan. Käytössä on sisävessat ja lämmin
kerhotila. Näyttelyteltat ja häkit tulee sijoittaa
erikseen osoitetuille alueille, jotta kehien reunat
jäävät vapaaksi yleisölle. Tupakointi on sallittu vain
sille erikseen osoitetulla paikalla. Siivoathan myös
roskasi, jotta kentällä on seuraavana päivänä
mukavampi kouluttaa koiria. Paikalla on West
Coast Agility teamin pitämä buffetti, josta on
mahdollista ostaa pikkurahalla kahvia, virvokkeita
sekä makeaa ja suolaista purtavaa. Muista varata
käteistä mukaan.
Näyttelyalueen lähiympäristössä on sääolosuhteista
riippuen tavattu paljon kyykäärmeitä, joten
tarkkaavainen kannattaa olla.
Rokotusten tarkastus alkaa klo 8.00. Saavuthan
paikalle viimeistään tuntia ennen arvioitua koirasi
arvosteluaikaa, mutta kuitenkin viimeistään klo
11.00. Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn
näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan SKL:n
voimassa olevia näyttelysääntöjä ja
rokotusmääräyksiä. Ilmoittautumismaksua ei
palauteta, mikäli koira ei voi osallistua näyttelyyn
puutteellisten tai vanhentuneiden rokotusten takia.

Huomaathan, että rokotusmääräykset koskevat
myös turistikoiria.
Rokotusmääräykset löytyvät täältä
https://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/
rokotusmaaraykset_2015_0_0.pdf
Doping-valvonta koskee kaikkia SKL:n myöntämiä
näyttelyitä. Tietoa valvonnasta osoitteessa:
http://www.kennelliitto.fi/FI/toiminta/antidoping/A
ntidoping.htm.
Kehien kulku; Molemmat kehät pyörivät samaan
aikaan ja tiedämme, että monilla on useampia koiria
esitettävänä molemmissa kehissä. Pyrimme
ehdottomasti joustamaan niin, että handlerit saavat
kaikki koiransa esitettyä. Olkaa hyvissä ajoin
yhteydessä kehätoimitsijoihin, jos oletatte teille
tulevan päällekkäisyyksiä. Parhaan uroksen ja
nartun valinta suoritetaan vasta sitten kun
molemmissa kehissä on saatu yksilöarvostelut
suoritettua. Paras pentu ja Paras X valitaan heti kun
luokat ovat valmiita. ROP-juniori, ROP-käyttö,
ROP-veteraani ja ROP valitaan päivän päätteeksi ja
niiden perään pidetään muut loppukilpailut. Kaikki
palkinnot jaetaan kehissä. Huomioithan, ettei koiran
esittäjän asusteissa saa olla mainintaa kennelistä,
kasvattajasta, omistajasta eikä esitettävästä koirasta.
Valokuvaus. Näyttelypaikalla on kuvauspiste.
Kuvat otetaan luokka-, SERT- ja ROP-voittajista.
Kuvat sekä tulokset julkaistaan seuraavassa Tollerilehdessä, yhdistyksen kotisivuilla ja sosiaalisessa
mediassa. Huolehdithan itse, että käyt
valokuvauttamassa koirasi.
Koiria ei saa jättää kuumaan autoon. Pyydämme
myös huomioimaan, että majan yhteydessä on
yksityisasunto. Tämä yksityisalue eristetään
nauhoilla. Otetaan heidän kotirauhansa huomioon.
Tiedustelut näyttelypäivänä
Ninni Uusitalo 0407688299 (myös ennen näyttelyä)
Hilkka Mäkitalo 0453548877
Lämpimästi tervetuloa!
t. Näyttelytoimikunta

Ajo-ohje
Helsingin suunnasta aja reitti 2 Porin suuntaan. Harjavallan Nesteen kohdalla poistu liittymästä
reitille numero 43. Rampin päässä käänny vasemmalle Harjavalta/Uusikaupunki/Eura. Jatka noin
1km ja käänny vasemmalle Hosiossaarentie. Kenttä on vasemmalla.
Turusta aja reittiä nro 204 suuntaan Säkylä/Eura. Käänny vasemmalle Lauttakyläntie/Reitti 12.
Liikenneympyrästä käänny oikealle Harjavallantie/reitti 43. Jatka 20km ja käänny oikealle
Hosiossaarentie. Kenttä on vasemmalla.
Tampereelta aja reitti 12 Huittisiin. Käänny oikealle Porintie/reitti 2 suuntana Pori/Rauma ja jatka
Helsingin suunnasta tulevien ohjeiden mukaan.
Porin suunnasta aja reitti 2 Helsingin suuntaan. Poistu liittymästä 43 oikealle suuntaan
Harjavalta/Uusikaupunki/Eura. Aja noin 1km, käänny vasemmalle Hosiossaarentie. Kenttä on
vasemmalla

Näyttelyämme sponsoroivat:
Tmi Sanna Tammi

AIKATAULUT
KEHÄ 1

KEHÄ 2

Chris Eelman
9:30 Pennut
urokset 5- < 7kk
urokset 7- < 9kk
nartut 5- < 7kk
nartut 7- < 9kk
ROP-pentu

X-luokka

pennut, X,
urokset
12kpl
3kpl
4kpl
4kpl
1kpl

7kpl
urokset 6kpl
nartut 1kpl
ROP-X

Gabi Orrù
9:30 Nartut
Juniori
Nuori
11:00 Avoin
Käyttö
Valio
Veteraani

nartut
13kpl
5kpl
12kpl
12kpl
8kpl
17kpl
yht. 67kpl

Urokset
11:00 Juniori
Nuori
Avoin
Käyttö
Valio
Veteraani

18kpl
2kpl
7kpl
11kpl
5kpl
3kpl
yht. 65kpl

n.14:00 Loppukilpailut

Paras juniori
Paras käyttö
Paras veteraani
Paapan patsas
Paras pari
Parhaat liikkeet
Paras pää ja ilme
ROP
Paras jälkeläisluokka
Paras kasvattaja

Eelman
Orrù
Eelman
Eelman
Orrù
Eelman
Orrù
Orrù
Eelman
Orrù

Parhaat liikkeet- sekä Paras pää ja ilme-kilpailuihin osallistutaan tuomarin erityismaininnalla. Kehäsihteeri
antaa sinulle koiran yksilöarvostelun jälkeen erillisen laminoidun ”osallistumislapun”. Älä hukkaa lappua,
ne kerätään kilpailun alussa pois.

Paapan patsaan valintaan ovat automaattisesti oikeutettuja osallistumaan kaikki yli 10-vuotiaat koirat, myös
X-luokasta.

