Tervetuloa Suomen Newfoundlandinkoirayhdistys Ry:n
62. erikoisnäyttelyyn 24.7.2021 Timitran Hiihtokeskukseen, Lieksaan
Ohessa näyttelymme arvioitu aikataulu sekä koirasi näyttelynumero. Numerot, jotka on toivottu
toimitettavan paperiversiona, on saatavilla näyttelypaikalta aamulla. Muistathan ottaa mukaan koirasi
rekisterikirjan, rokotustodistuksen, näyttelynumeron ja hakaneulan numerolapun kiinnittämistä varten. Ota
koirallesi myös näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi.

NÄYTTELYPAIKKA JA PYSÄKÖINTI
Näyttelypaikka on Timitran Hiihtokeskus, Ylätie 20, 81700 Lieksa.
Pysäköinti on maksutonta. Muistathan pysäköidä yleisten hyväksyttävien parkkeerauskäytäntöjen
mukaisesti; uloskäyntien edustat, poistumistiet ja kulkuväylät tulee jättää aina vapaiksi mahdollisia
hälytysajoneuvoja tai muita käyttäjiä varten myös purku- ja lastaustilanteessa.
Parkkeeraus päärakennuksen viereiselle hiekka-alueelle.
Alueelle on vapaa pääsy ja yleisö on tervetullutta.
AIKATAULU
Aloitamme päivän yhdistyksen pistekilpailun palkintojenjaolla klo 9:15.
Varsinainen arvostelu alkaa klo 10:00. Ilmoitettuja newfoundlandinkoiria yhteensä 79 kpl.
Ole ajoissa kehänlaidalla valmiina kehään omalla vuorollasi, jotta aikataulun venymiseltä vältytään!

Kehä 1, Antti Nieminen (Fi)
Kehätoimitsijat: Sinikka Lyyra, Arja Kettunen ja harjoittelija Laura Nuuttila
PENNUT
Urokset
5-alle 7kk
4 kpl
7-9kk
2 kpl
Parhaan uros pennun valinta
Nartut
5-alle 7kk
6 kpl
7-9kk
3 kpl
Parhaan narttu pennun valinta
BIS-pennun valinta
JUNIORIT
Urokset
Nartut

2 kpl
4 kpl

VETERAANIT
Urokset
Nartut

5 kpl
4 kpl

Lounastauko
Kehä 1, Loredana Salina (CH)
Kehätoimitsijat: Sinikka Lyyra, Arja Kettunen ja harjoittelija Laura Nuuttila
UROKSET
Avoin luokka
9 kpl
Valioluokka
14 kpl
Parhaan uroksen valinta
NARTUT
Nuorten luokka
4 kpl
Avoin luokka
16 kpl
Valioluokka
6 kpl
Parhaan nartun valinta
ROP (Loredana Salina)
ROP-veteraani (Antti Nieminen)
ROP-kasvattaja (Loredana Salina)
ROP-jälkeläisluokka (Antti Nieminen)
Erikoisnäyttelyn kiertopalkintojen jako

HÄKIT, TRIMMAAMINEN JA SIISTEYS
Näyttelyteltat ja häkit tulee asettaa niin, että niiden ja kehien välissä on selkeä ja väljä tila liikkua
terveysturvallisesti. Toivomme että kehän ja telttojen välille jätetään vähintään 2 metrin väli.
Toivomme kaikilta yhteistyökykyä alueen siistinä pitämisen suhteen, jotta yhdistykselle ei tule
siivottomuuden vuoksi lisälaskua! Siisteydellä takaamme myös, että aluetta voidaan mahdollisesti
jatkossakin vuokrata koiratapahtumien käyttöön.
Eli karvat, jätökset, tupakantumpit ja muut roskat kerätään roskiin!
Trimmaamiselle on järjestetty saataville sähköpisteet, joista jokainen voi omilla jatkojohdoilla ottaa virtaa
föönaukseen. Toivomme, että jokainen ottaa kanssakilpailijat huomioon sähköpaikkojen käytössä ja
vapauttaa paikan seuraavalle, kun oma koira on laitettu. Alueen reunoilla on jätesäkkejä, joihin jokainen
hoitaa koiriensa karvat, roskat ja muut jätökset.
Koirille vettä saa päärakennuksesta ja vessoista, huolehdithan niin omasta kuin koiran nesteytyksestä pitkin
päivää.

RUOKAILU
Erikoisnäyttelypäivänä on ostettavissa lounas päärakennuksen kahviosta. Ruoan meille tarjoilee Vartiaisten
palvelut ja Hurtan Holvi. Annokset myydään take away -periaatteella. Maksuvälineinä käyvät käteinen sekä
yleiset maksu- ja luottokortit. Annokset tulee nauttia omissa seurueissa.
Kahviosta myynnissä myös kahvia, virvokkeita, jäätelöä ja pikkusuolaista.
Kahvio ja lounas on järjestetty vain meitä varten ja toimikunta toivottaa kaikille nautinnollista ja maistuvaa
näyttelypäivää.

MUUTA HUOMIOITAVAA
Valokuvaamassa meillä on Tuomo Kallonen Fotografi, www.tkfotografi.com
Kaikki luokkasijoittujat kuvataan yhdistystä varten, joten muistathan pysyä kehässä, kunnes oma koirasi on
kuvattu. Kuvaajalta on saatavilla erikseen myös aikoja yksityiskuvaukseen niin luonnossa kun studiolla.
Kehän laidoilla ei ole erikseen penkkejä, joten on suositeltavaa ottaa omat tuolit mukaan.
Paikalla on myös NF-Yhdistyksen tarvikemyynti ja Käpäläväki. Käpäläväen myymälästä -10% alennus
Suomen Newfoundlandinkoira yhdistyksen jäsenille.
Erikoisäyttelyviikonlopun aikana pe-su 23.-25.7. on mahdollisuus liittyä yhdistyksen jäseneksi ilman
liittymismaksua. Liittyä voi yhdistyksen nettisivujen kautta www.newfoundland.fi tai lomakkeen voi täyttää
paikan päällä ja jättää näyttelypäivänä hallituksen tai näyttelytoimikunnan jäsenille.
Muistetaan pitää turvavälit ja huolehditaan käsihygieniasta. Suosittelemme kasvomaskin käyttöä. Ethän

tule sairaana näyttelyyn.
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton sääntöjä. SKL:n rokotus- ja antidoping-määräykset löytyvät
Kennelliiton kotisivuilta osoitteesta: www.kennelliitto.fi
Näyttelytoimikunta ei suorita takaisin ilmoittautumismaksua, mikäli koira hylätään vanhentuneiden
rokotusten tai puuttuvien rokotustodistusten vuoksi. Tunnistusmerkintä on pakollinen virallisissa
näyttelyissä ja niitä tarkistetaan pistokokein.

TIEDUSTELUT
Ennen näyttelypäivää tiedusteluihin vastaa Margit Nylander, puh. 0400 554 727, sähköposti
marwis.newfoundlands@gmail.com.
Tiedustelut näyttelypäivän aikana puhelinnumerosta: Sari Oinonen, puh. 045 868 5233

Lämpimästi tervetuloa Lieksan erikoisnäyttelyyn –
tehdään näyttelypäivästä yhdessä mukava ja ikimuistoinen!

