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Kiitos ilmoittautumisesta Suomen Amerikanakita ry:n erikoisnäyttelyyn. Tämä kirje
sisältää tärkeää tietoa onnistuneeseen näyttelypäivään, joten toivomme Sinun
tutustuvan tähän huolella.
Näyttelypaikka
Erikoisnäyttely pidetään ulkona Toivolan nuorisoseurantalolla osoitteessa Kivikoskentie 111, 15880 Hollola.
Huolehdithan näyttelypaikan siisteydestä!

Ajo-ohjeet ja parkkipaikka
Osoite: Kivikoskentie 111, 15880 Hollola. Tampere-Lahti valtatie 12, Lahden suunnasta Hollolan Nahkapajan
jälkeen heti seuraava oikealle kyltti Kastari 1, ja sen jälkeen heti seuraava oikealle ja noin 400 m niin
vasemmalla vaaleakeltainen rakennus.
Tampereen suunnasta vasemmalle kyltin Kastari 1 kohdalta sen jälkeen heti seuraava oikealle ja noin 400 m
niin vasemmalla vaaleakeltainen rakennus.
Talon vasemmalta puolelta näyttelyalueelle ja parkkiin, parkkialuetta molemmin puolin kehää.
Buffetti sekä arpajaiset
Paikalla on peinoinen buffet, josta voi ostaa pientä suolaista sekä makeaa purtavaa ja virvokkeita. Joten
muista varata käteistä matkaan.
Tapahtumassa järjestetään myös arpajaiset johon arpoja voit ostaa buffetin yhteydestä.

Huolehdi koirasi hyvinvoinnista helteillä
Helteillä koiranomistajien tulee olla entistäkin tarkempia koiran hyvinvoinnista. Ensisijaisesti koiran
hyvinvoinnista vastaa kuitenkin aina koiran omistaja.
Koiran jättäminen kuumaan autoon on eläinsuojelurikos
Älä jätä koskaan koiraa yksin autoon lämpimällä säällä. Vaikka koiralla olisi varjoinen paikka autossa, auto
olisi varjossa ja ikkunat olisivat auki, lämpötila auton sisällä voi nousta nopeasti korkeaksi. Autolla
matkustaessasi pyri välttämään koiran matkustamista suorassa auringonpaahteessa. Ilmastoidussakin
autossa tulee ottaa huomioon, että viileä ilma kiertää myös koiran matkustamistilaan, erityisesti silloin kun
koira matkustaa auton takatilassa tai kuljetuskopassa. Pidä myös taukoja kohtuullisin väliajoin, jotta koira
pääsee ulos vilvoittelemaan. Autossa koiran oloa voi helpottaa kylmäalustoilla tai pyyhkeeseen käärityillä
jäisillä vesipulloilla.
Lämpöhalvaus ei uhkaa ainoastaan autoon jätettyä koiraa, vaan riski on olemassa myös
auringonpaahteeseen kytketyllä koiralla.
Koiran omistaja on ensisijaisesti vastuussa koiransa hyvinvoinnista ja tekee ratkaisun osallistumisesta
koiraharrastustapahtumiin. Jos olet osallistumassa koiranäyttelyyn, kokeeseen, kilpailuun, testiin tai
muuhun tapahtumaan, voi säähän ja järjestelyihin liittyvissä asioissa olla yhteydessä toimikuntaan, joka
vastaa järjestelyistä ja siitä, että koirien hyvinvointi otetaan huomioon tapahtumapaikalla.
Ohjeita koiraharrastustapahtumiin osallistujille:
· Varaa tapahtumaan mukaan riittävästi vettä, teltta tai aurinkovarjo sekä viilennysalusia tai -takkeja
koirallesi.
· Älä jätä koiraa hetkeksikään kuumaan autoon.
· Huomioi koirasi nesteensaanti ja muu hyvinvointi tapahtuman aikana. Koiria ei saa jättää häkkeihin.
auringonpaisteeseen tai kuumaan telttaan. Koiria ei saa myöskään rasittaa turhaan esimerkiksi
harjoittelemalla ylenpalttisesti suoritusta.

Numerolappu ja sisäänpääsy
Ohessa on koirasi numerolappu. Mikäli et saa tulostettua koirasi numerolappua saat sen aamulla
näyttelypaikalta. Näyttelyyn ei ole sisäänpääsymaksua. Rokotukset tarkastetaan pistokokein. Koirien tulee
olla paikalla vähintään puoli tuntia ennen ohjeellista arvosteluaikaa. Näyttelypaikka avataan klo 9.00,
näyttelyssä on eläinlääkäri tavoitettavissa tarpeen vaatiessa. Näyttelyyn ilmoittamattoman koiran voi tuoda
paikalle, kunhan sillä on rokotukset kunnossa.
Näyttelyluettelo ja arvostelut
Näyttelyssämme on käytössä showlinkin sähköinen mobiililuettelo, paperista luetteloa ei ole.
Mobiililuettelo lunastetaan showlinkin sovelluksesta hintaan 2,99 €. Kaikki arvostelut tulevat sähköisenä
myös sekä suoraan showlinkin tulospalveluun, että näytteilleasettajien sähköpostiin.
Rokotusmääräykset ja tunnistusmerkintä
Kaikkien näyttelypaikalle tuotavien koirien on oltava rokotettu Kennelliiton voimassaolevien
rokotusmääräysten mukaisesti ja koirien on muutoinkin täytettävä em. ohjeessa tartuntatautien leviämisen
varalta annetut määräykset. Kaikkien näyttelypaikalle tuotavien koirien on oltava myös tunnistusmerkitty
Kennelliiton voimassaolevien tunnistusmerkintämääräysten mukaisesti. Voimassaolevat rokotus- ja
tunnistusmerkintäohjeet löydät osoitteesta www.kennelliitto.fi.
Muista ottaa rekisteri- ja rokotustodistukset mukaan!

Antidoping
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping – säännöt ovat astuneet voimaan 1.1.2007.
Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.
Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi.
Ilmoittautumismaksun palauttaminen
Puutteellisten rokotusten tai tunnistusmerkintöjen vuoksi hylätyn koiran ilmoittautumismaksua ei
palauteta.
Valokuvaus ja Live-Stream
Voittajat valokuvataan kehän päätyttyä palkintojen ja tuomarin kanssa. Myös kiertopalkintojen voittajat
kuvataan! Mahdollisuuksien mukaan kehästä lähetetään Live-Stream näyttelyn Facebook-tapahtumaan.
Parikilpailu
Järjestämme näyttelyssä myös epävirallisen parikisan. Parikilpailuun ilmoittaudutaan paikanpäällä, ja siihen
voi ilmoittaa mitkä tahansa kaksi amerikanakitaa kilpailemaan, jotka pystyvät esiintymään yhdessä.
Parikilpailussa yksi henkilö esittää kaksi koiraa samanaikaisesti. Parikilpailun osallistuminen 10e/pari.
Varaathan tasarahan!
Kiertopalkinnot
Mikäli hallussasi on kiertopalkinto(ja) viime vuodelta, niin toimita se näyttelypaikalle ennen arvostelun
alkamista.
Tuotemyynti
Paikalla on sponsorimme Winner.dog myymässä koiranruokaa, shampoita, hoitoaineita ja turkinhoitovälineitä. Pistäydy ihmeessä heidän teltallaan kuulemassa tarjoukset ja tutustumassa tuotteisiin! Voit myös
tehdä verkkokaupasta ennakkoon tilauksen tuotteista, jotka noudat paikanpäältä:
https://www.winner.dog/
Tiedustelut
Tiedustelut Anu Sivén, tapahtumat@amerikanakita.fi.
Tapahtuman Facebook -sivut
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AIKATAULU
Aikataulu on ohjeellinen. Huolehdi, että olet ajoissa paikalla.
Tuomari: Erika Häkkinen kennel Great Flame’s, Suomi
Näyttelypaikka avataan klo 9.00
10.00 Pennut 4
- Urokset 5-7kk 2
- Nartut 5-7 kk 1
- Nartut 7-9kk 1
Turisti luokka 4
- Urokset 3
- Nartut 1
10.30 Urokset 19
- Juniorit 6
- Nuoret 3
- Avoin 2
- Valiot 7
- Veteraanit 1
Lounastauko
13.00 Nartut 44
- Juniorit 9
- Nuoret 8
- Avoin 8
- Valiot 16
- Veteraanit 3
Kasvattajaluokat 5
Jälkeläisluokat 3
Loppukilpailut alkavat noin klo 15.30 seuraavassa järjestyksessä
ROP-kasvattaja
ROP-jälkeläinen
ROP- ja VSP-turisti
ROP- ja VSP-pentu
ROP- ja VSP- junior
ROP- ja VSP-veteraani
ROP ja VSP
Paras Pari
Parhaat tassut
Paras häntä
Paras pää
Ja lopuksi valitaan vielä perinteisesti Special Best In Show jossa kisaavat Rop-pentu, Rop-turisti ja Rop.
Toivotamme mukavaa näyttelypäivää Sinulle ja amerikanakitallesi!

Lämpimät kiitokset pääyhteistyökumppaneille

ja muulla tavoin näyttelyn
onnistumiseen myötävaikuttaneille

