TERVETULOA SUOMEN
IRLANNINSUSIKOIRAT RY:N
ERIKOISNÄYTTELYYN 24.8.2019

Koiran tulee olla rokotettu kennelliiton
ohjeiden mukaisesti. Ensimmäisen koiran
ilmoittautuminen sisältää luettelon, muille se
maksaa 3€.
Varaathan koiralle alustan, vesikupin,
näyttelyremmin, rokotus- ja rekisteritodistuksen mukaan. Ota itsellesi istuin, sään
mukainen vaatevarustus ja runsaasti hyvää
mieltä. Näyttelyalueelle saa tuoda
turistikoiria, kunhan niillä on asian mukaiset
rokotukset ja todistukset mukana. Tulethan
ajoissa paikalle, tunti ennen ilmoitettua
arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään klo 13.
Jos et ole saanut näyttelynumeroa, tule
toimistoon käymään.
Näyttelyteltan voi pystyttää nurmikkoalueille kehien läheisyyteen. Jätäthän
telttojen väliin telttojen levyisen kulkuväylän
(paloturvallisuus). Kehä alueella olevat
hiekkatiet, ovat pelastusteitä, eikä niille voi
pystyttää telttoja.
Tuomariteltan takana sijaitsee
näyttelyntoimisto ja buffateltta, jossa myös
arpoja ostettavissa sekä tarvikemyynti.
Järjestämme myös huutokaupan päivän
aikana. Pankkikortti käy maksuvälineenä.
Pysäytämme toisen kehän, kun toisessa
sijoitetaan koiria. Pyrimme joustamaan
sääntöjen suomissa rajoissa koirien
esittämistä helpottaaksemme.

Ensiapu sijaitsee toimistossa ja WC ja
vesipiste sijaitsee kehien päässä olevassa
punertavassa puistorakennuksessa (rakennus
18 C).
Huolehdithan, että näyttelyalue ja sitä
ympäröivä alue jää jäljiltäsi siistiksi. Koiran
kakat tulee korjata pois. Huomioithan, että
alue on täysin SAVUTON. Kuumaan autoon ei
voi jättää koiria. Jos jätät koiria esim.
pakettiautoon huolehdithan riittävästä
tuuletuksesta, esim. ovet auki.
Autot voi parkkeerata niille osoitetuille
parkkialueille, alueella on P-ohjaus. Jos tulet
yöpymään autolla, silloin parkkeerataan
asuntoautoille ja vaunuille tarkoitetulle
alueelle hieman kauemmaksi kehistä. Kadun
varteen ja hiekkateille sekä nurmikkoalueille
parkkeeraaminen on kielletty.
Näyttelyalue sijaitsee Lepaan Kartanon
nurmikentällä, osoite: Lepaan Kartanontie 35,
14610 Lepaa (lähellä Hämeenlinnaa). Ohessa
alueen kartta. Näyttelyalue sijaitsee
päärakennus nro 15 ja puistorakennus nro 18
C välissä olevalla nurmikolla.
Yhteystiedot näyttelypäivänä Jaana Ervaskivi
+358505743874 tai Tuula Savolainen
+358407453495
Ohessa ohjeellinen aikataulu.
Näyttelytoimikunta pidättää oikeuden
muutoksiin.
Lämpimästi tervetuloa!

WELCOME TO THE SPECIAL
SHOW OF THE IRISH
WOLFHOUND CLUB IN FINLAND
August 24, 2019
The dog must be vaccinated according to
Kennel Clubs guidelines. Registration for the
first dog includes a catalogue, for others it
costs € 3.
Please provide your dog with a tray, water
cup, show leash, vaccination and registry
certificates. Bring yourself a seat, weatherfriendly clothing, and plenty of good sense.
Tourist dogs may be brought into the
exhibition area provided they have the
appropriate vaccinations and certificates.
Please arrive in time, one hour before the
scheduled review time, but no later than
13.00. If you have not received an exhibition
number, please visit the office.
The exhibition tent can be set up in lawn
areas near the show rings. Leave a tent-wide
passage between the tents. (Fire safety.) The
sand roads in the show ground are escape
routes and there are tents not allowed.

Please make sure that the exhibition area
and the surrounding area remain clean after
you. Your dog's poops should be cleaned up.
Please note that the area is completely
SMOKE-FREE.
You can't leave dogs in a hot car. If you leave
dogs in a van, for example, make sure there is
sufficient ventilation, for instance doors
open.
Cars can be parked in their designated
parking areas, there is parking guidance in
the area. If you are staying overnight by
camper, then you will park in a caravan area
a little further from the show rings. It is
forbidden to park on the street and on sandy
roads and lawns.
The exhibition area is located on the lawn of
Lepaan Kartano, address: Lepaan Kartanontie
35, 14610 Lepaa (near Hämeenlinna). Please
find a map of the area. The exhibition area is
located on the lawn between the main
building no. 15 and park building no. 18 C.
Contact information on the day of the
exhibition Jaana Ervaskivi +358505743874 or
Tuula Savolainen +358407453495
Please find an indicative schedule attached.

Behind the judging tent there is an exhibition
office and a buffet tent, where you can also
buy lotteries and accessories. We also hold
an auction during the day. Debit/Credit card
is accepted as a form of payment.

The Exhibition Committee reserves the right
to make changes.
Warm welcome!

We stop one ring when the dogs are placed
in the other ring. We strive to be flexible
within the rules to facilitate the presentation
of dogs.
First Aid is located in the office and the WC
and water point are located in the reddish
park building at the end of the ring (building
18 C).

SUOMEN IRLANNINSUSIKOIRAT RY:N
50-VUOTISERIKOISNÄYTTELY
24.8.2019 LEPAALLA

Aikataulu:
KEHÄ 1: TUOMARI: Jürgen Rösner, Saksa

KEHÄ 2

TUOMARI: Gerard Clarke, Irlanti

9:00

9:00

JUNIORI nartut

21

PENNUT uros 5-7kk

2

PENNUT uros 7-9kk

5

NUORET nartut

14

PENNUT narttu 5-7kk

2

AVOIN Nartut

22

PENNUT narttu 7-9kk

4

JUNIORI urokset

17

NUORET urokset

6

AVOIN urokset

16

ROP PENTU

LOUNASTAUKO 12:30 – 13:15

13:15

LOUNASTAUKO 12:30 – 13:15

KÄYTTÖ uros

1

VALIO urokset
VETERAANI uros

13:15

KÄYTTÖ nartut

4

18

VALIO nartut

21

1

VETERAANI nartut

8

PARAS UROS

PARAS NARTTU
LOPPUKILPAILUT / BIS noin klo 15:30

PARAS JUNIORI

Jürgen Rösner

PARAS PÄÄ

Gerard Clarke

PARAS NUORI

Jürgen Rösner

PARAS HÄNTÄ

Gerard Clarke

PARAS AVOIN

Jürgen Rösner

PARAS LIIKKUJA

Gerard Clarke

PARAS KÄYTTÖ

Jürgen Rösner

PARAS VALIO

Jürgen Rösner

KASVATTAJALUOKKA

Gerard Clarke

PARAS VETERAANI

Jürgen Rösner

JÄLKELÄISLUOKKA

Gerard Clarke

BEST IN SHOW

Jürgen Rösner

HUUTOKAUPPA
Näyttelytoimikunta pidättää oikeuden muutoksiin.

TERVETULOA !

