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FCI 3/4 & 9/10

Tervetuloa Ouluun!

Ohessa koirasi näyttelynumero sekä näyttelyn ar-
vioitu arvosteluaikataulu. Näyttelyalueelle pääsee 
sisään ilmoitetun koiran mukana yksi henkilö, sekä 
JH-kilpailuun ilmoittautuneen nuoren mukana 
yksi henkilö. Yleisöä ei oteta näyttelyalueelle lain-
kaan. Pidäthän saapuessasi näyttelyyn numerola-
put esillä, vaikka portilla ei järjestetä erillistä roko-
tustentarkastusta.

Muista ottaa mukaan koirasi rekisteritodistus, ro-
kotustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun 
kiinnittämistä varten kannattaa varata hakaneula, 
ja muistathan myös näyttelyremmin, makuualus-
tan ja vesikupin. Toivomme, että näyttelyalueelta 
poistutaan oman rodun arvostelun jälkeen, mikäli 
koirasi ei jatka ryhmäkilpailuihin. 

Näyttelypaikka:
Äimäraution ravirata (osoite: Äimärautiontie 1, 
90400 Oulu).  Kehät sijaitsevat nurmialueella. Tar-
kempi kehäkartta julkaistaan näyttelyn kotisivuilla 
näyttelyviikon aikana.

Ajo-ohjeet:
- Pohjoisesta tulevat: Saavu Ouluun Pohjantietä 
(E75), poistu ajorampilta numero 7. Käänny riste-
yksestä oikealle, Poikkimaantielle (8155). Aja suo-
raan, kunnes Äimäraution ravirata on vasemmalla 
puolellasi. Käänny vasemmalle, Äimärautiontie.

- Etelästä tulevat: Aja kohti Oulua Pohjantietä 
(E75). Poistu ajorampilta numero 7. Käänny riste-
yksestä vasemmalle, Poikkimaantie (8155). Aja suo-
raan, kunnes Äimäraution ravirata on vasemmalla 
puolellasi. Käänny vasemmalle, Äimärautiontie.
- Kajaanin suunnalta tulevat: Aja Oulun suun-
taan Kainuuntietä (22). Knuutilankankaan kohdal-
la käänny vasemmalle, Poikkimaantielle (8155). 
Aja koko ajan suoraan, kunnes Äimäraution ravira-
ta on vasemmalla puolellasi. Käänny vasemmalle, 
Äimärautiontie.
- Oulun alueelta tulevat: Ruuhkien välttämiseksi 
pyydämme käyttämään seuraavaa reittiä keskustan 
suunnalta tultaessa: Aja Limingantietä kohti Äimä-
rautiota. Käänny oikealle ennen Limingantullin Pris-
maa, Nuottasaarentie. Käänny vasemmalle Jääsalon-
tielle. Aja T-risteykseen saakka ja käänny vasemmalle, 
Poikkimaantie (8155). Aja suoraan, kunnes ensim-
mäinen risteys oikealle, Äimärautiontie.

Saapuminen:
Näyttelyalueen portit avataan klo 12.30. Alueelle 
ei ole mahdollista päästä aiemmin sisään, sillä alue 
on rauhoitettu vain talkoolaisille, jotta heillä on 
työrauha näyttelyiden pystyttämistä varten.

Näyttelyssä ei ole erillistä rokotustentarkastuspis-
tettä, vaan koirien rokotustodistuksia tarkastetaan 
pistokokein näyttelypaikalla. 



Rodun arvostelua ei aloiteta ennen aikatauluun 
merkittyä aloitusaikaa. Huolehdi siitä, että olet 
koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla.

Toimisto, palkinnot ja käännöspalvelu:
Näyttelyalueen välttämättömät palvelut (toimisto, 
palkintojenjako, käännöspalvelu) pyritään järjes-
tämään lähikontaktit minimoiden. Palkinnot ovat 
noudettavissa näyttelyalueella olevasta palkinto-
teltasta näyttelyn ajan esittämällä arvosteluloma-
ke. Palkintoja ei lähetetä postitse.

Tuomarinmuutokset:
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään joitakin 
tuomarinmuutoksia, jotka on merkitty aikataului-
hin *-merkillä. 

Mikäli haluat peruuttaa koirasi osallistumisen tuo-
marinmuutoksen takia, toimita koirasi numerolap-
pu sekä kopio maksukuitista torstaihin 8.7.2021 
mennessä sähköpostilla osoitteeseen liminkasho-
ws@gmail.com. Liitä viestiin myös tilitiedot mak-
sunpalautusta varten. 

Näyttelytoimikunnalla on oikeus periä ilmoittautu-
mismaksun palauttamisesta aiheutuvat pankki- ja 
käsittelykulut.

Tiedustelut:
- Ennen näyttelyä liminkashows@gmail.com
- Näyttelypäivänä puhelimitse 0403268100

Luettelo:
Mobiililuettelo..........................................................2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja 
näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. 
Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play 
-sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink. 
Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluksessa 
ostettuna on 2,99 € ja sen voi ostaa sovelluksen 
kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo jul-
kaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.

Näyttelypaikalla on myynnissä myös tulostettuja 
luettelosivuja kahtena nippuna: ryhmät 3/4 ja ryh-
mät 9/10, luettelotulosteen hinta on 3€/tuloste.

Muuta tiedotettavaa:
Telttoja ei ole mahdollista käydä pystyttämäs-
sä näyttelyalueelle etukäteen torstai-iltana eikä 
perjantai-aamuna. Ryhmänäyttelyn osallistujat 
eivät voi jättää telttoja yöksi näyttelyalueelle, sillä 
haluamme kaikille viikonlopun osallistujille tasa-

puolisen mahdollisuuden telttojen pystytykseen. 
Kaikki teltat poistetaan näyttelyalueelta ryh-
mänäyttelyn jälkeen!

Näyttelyalueella on kanttiini, josta voi ostaa pien-
tä suolaista ja makeaa purtavaa sekä virvokkeita. 
Kanttiinissa käy käteinen sekä korttimaksu. Näyt-
telyalueella on myös tarvikemyyjiä paikalla.

Tupakointi on sallittu vain merkityillä paikoilla. 
Asuntovaunuparkkia yön yli majoittumiseen ei ole 
tarjolla, ja näyttelyalueella yöpyminen on kielletty. 
Alueella on yövartiointi.

Koronaan liittyvää ohjeistusta:
Tuomarit, toimihenkilöt ja näytteilleasettajat ei-
vät kättele. Tuomaritelttaan on pääsy ainoastaan 
tuomarilla ja kehätoimitsijoilla. Kehässä esiintyes-
sä on huolehdittava tarpeellisista turvaväleistä, 
koiramääräisesti isot luokat voidaan jakaa osiin, 
mikäli kaikki luokan koirat eivät mahdu yhtä ai-
kaa kehään turvavälit huomioiden. Tuomari voi 
halutessaan pyytää esittäjää näyttämään koiran 
purennan. Näyttelyyn ei saa tulla oireisena. Näyt-
telyalueella suositellaan kasvosuojan käyttöä sekä 
pitämään huolta käsihygieniasta. Näyttelykehässä 
tulee jokaisen koiran esittäjän käyttää kasvosuo-
jaa, jolla edesautetaan tuomarin, kehäsihteerei-
den ja muiden esittäjien turvallisuutta.

Rokotusmääräykset:
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton roko-
tusmääräyksiä. Koiran rokotustodistuksen lisäksi 
myös Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus toi-
mii virallisena rokotustodistuksena kotimaisissa 
koiranäyttelyissä ja -kokeissa. Tapahtuman järjes-
täjien velvollisuutena on tarkistaa, että rokotus-
määräyksiä on noudatettu.
Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran yksiselitteiset 
tunnistustiedot sekä koiralle annetun rokotteen valmis-
teyhteenvedon mukainen rokotuksen viimeinen voi-
massaolopäivä. Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, 
tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset:
• Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva 
maksatulehdusrokotus: Koiran pitää olla roko-
tettu penikkatautia, parvovirusripulia ja tarttuvaa 
maksatulehdusta vastaan vähintään kaksi kertaa. 
Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä 
olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon va-
roaika). Alle vuoden iässä annettu tehosterokotus 
on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai van-
hempana annetut tehosteet ovat voimassa ko. ro-
kotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.



• Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäi-
sestä raivotautirokotuksesta tulee tapahtuman 
hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen vii-
kon varoaika). Alle vuoden iässä annettu rokotus 
on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai van-
hempana annetut rokotukset ovat voimassa ko. 
rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
• Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli- ja 
tarttuvan maksatulehdusrokotuksen sekä rai-
votautirokotuksen varoaika: Jos koiran rokotus 
on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksis-
sa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kol-
men viikon varoaika).
• Kolmen viikon varoajan laskeminen: Koira saa 
osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymi-
sen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.
•  Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä: 
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripuliin, 
tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms. 
hengitystie- tai mahasuolikanavan tulehdukseen, 
koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se 
on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoi-
tus koskee myös saman talouden oireettomia koiria. 
Loistartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen 
kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat eivät 
saa osallistua näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin.

Antidopingvalvonta:
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät anti-
dopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat kaik-
kia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, 
kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoit-
teessa www.kennelliitto.fi

Tunnistusmerkintä:
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton 
virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. 
Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnistusmerkin-
nän pistokokein. Mikäli koiralla on siru, jota ylei-
simmät lukulaitteet eivät tunnista, on koiran omis-
tajalla oltava mukanaan lukulaite, joka kyseisen 
sirun pystyy lukemaan. Jos tarkastuksessa löytyy 
koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestä-
jän sulkea kyseinen koira pois tästä tapahtumasta. 
Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää 
koiran osallistumisen tapahtumaan.

Toivotamme kaikille mukavaa ja turvallista näyttelypäivää!

www.liminkashows.com



9.7.2021 Oulu RN
ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU:

Tuomarinmuutokset on merkitty aikatauluihin *-merkillä. 

Arvostelu kaikissa kehissä alkaa klo 14.00 ja ryhmäkilpailut 
aloitetaan heti, kun arvostelu kaikissa kehissä on päättynyt.

Näyttelyn koiramäärä ..................................................................660

Ryhmäkilpailut:
paras kasvattajaryhmä..................................Francesco Cochetti
paras veteraani.................................................................Tino Pehar
FCI 3/4..........................................................Jose Homem De Mello 
FCI 9/10......................................................................Eli-Marie Klepp
Best in Show...............................................................Markku Kipinä

KEHÄ 1
Anita Al-Bachy ................................................... 20
 Junior handler ......................................................  14.00
  nuoremmat 9 ......................................................  
  vanhemmat 11....................................................  
Anita Al-Bachy ................................................... 28
 irlanninsusikoira .................................................. 17 15.30
 sloughi .................................................................... 1
 cavalier kingcharlesinspanieli ........................ 10

KEHÄ 2
Eli-Marie Klepp, Norway.................................... 74
 * coton de tuléar ................................................. 25 14.00
 prahanrottakoira ................................................. 1 15.45
 venäjäntoy, pitkäkarvainen ............................. 1
 venäjäntoy, lyhytkarvainen ............................. 2
 mopsi ...................................................................... 1
 kiinanharjakoira ................................................... 7 16.10
 kromfohrländer ................................................... 5
 afgaaninvinttikoira ............................................. 5
 englanninvinttikoira .......................................... 1
 whippet .................................................................. 26

KEHÄ 3
Rade Dakic, Serbia ............................................. 61
 * griffon bruxellois .............................................. 1 14.00
 * borderterrieri ..................................................... 19
 * bostoninterrieri ................................................ 2 15.30
 * skotlanninterrieri ............................................. 2
 * skyenterrieri ....................................................... 3
 * airedalenterrieri ................................................ 2
 * maltankoira ........................................................ 3
 * havannankoira .................................................. 9 16.15
 * petit brabancon................................................ 1
 * shih tzu ................................................................ 3
 * bichon frisé ........................................................ 16

KEHÄ 4
Tino Pehar, Kroatia ............................................ 84
 chihuahua, lyhytkarvainen .............................. 22 14.00
 chihuahua, pitkäkarvainen ............................. 23 15.35
 tiibetinterrieri ....................................................... 17 17.05
 ranskanbulldoggi................................................ 22

KEHÄ 5
Darko Drobnjak, Serbia .................................... 67
 italianvinttikoira .................................................. 8 14.00
 espanjanvinttikoira ............................................ 1
 azawakh ................................................................. 1
 brasilianterrieri..................................................... 6
 * cairnterrieri......................................................... 6
 * valkoinen länsiylämaanterrieri.................... 12

 * vehnäterrieri ...................................................... 1 16.20
 * englanninkääpiöterrieri ................................ 6
 * amerikankarvatonterrieri .............................. 1
 biewerterrieri........................................................ 2
 bolognese .............................................................. 4
 tiibetinspanieli ..................................................... 19

KEHÄ 6
Markku Kipinä.................................................... 62
 villakoirien mittaus ................................  14.00
 villakoira, toy ........................................................ 5 14.15
 villakoira, kääpiö, ha/ap/pu ............................. 7
 villakoira, kääpiö, mu/ru/va ............................. 12
 villakoira, keskikokoinen, ha/ap/pu ............. 6
 villakoira, keskikokoinen, mu/ru/va ............. 1
 villakoira, iso, ha/ap/pu .................................... 7 16.30
 villakoira, iso, mu/ru/va .................................... 3
 venäjänvinttikoira ............................................... 8
 saluki ....................................................................... 13

KEHÄ 7
Francesco Cochetti, Italy ................................... 61
 venäjänbolonka .................................................. 8 14.00
 japanese chin ....................................................... 3
 lhasa apso .............................................................. 5
 löwchen .................................................................. 5
 bedlingtoninterrieri ........................................... 2
 * sealyhaminterrieri............................................ 1
 * glen of imaalinterrieri ..................................... 4
 * kerrynterrieri ..................................................... 1
 manchesterinterrieri .......................................... 2
 silkkiterrieri ........................................................... 15 16.15
 yorkshirenterrieri ................................................ 3
 * australianterrieri ............................................... 12

KEHÄ 8
Miguel Navarro Munoz, Spain .......................... 70
 jackrussellinterrieri ............................................. 57 14.00
    - pennut 4
    - urokset 23
    - nartut 30 ...........................................................  15.55
 parsonrussellinterrieri ....................................... 13

KEHÄ 9
Marianne Holmli, Norway ................................. 81
 mäyräkoirien mittaus .............................  14.00
 mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen . 2 14.10
 mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen .. 5
 mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen ...6
 mäyräkoira, karkeakarvainen ............................ 21
 mäyräkoira, pitkäkarvainen ............................ 11 16.35
 mäyräkoira, lyhytkarvainen ............................. 20
 mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen . 2
 mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen .. 6
 mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen .. 8

KEHÄ 10
Jose Homem De Mello, Portugal ...................... 72
 * papillon ............................................................... 14 14.00
 * phalène ............................................................... 12
 * irlanninterrieri ................................................... 2
 * sileäkarvainen kettuterrieri .......................... 2 16.00
 * karkeakarvainen kettuterrieri ...................... 8
 * norfolkinterrieri ................................................ 6
 * norwichinterrieri .............................................. 2
 * amerikanstaffordshirenterrieri .................... 2 17.05
 * staffordshirenbullterrieri ............................... 16
 * kääpiöbullterrieri ............................................. 5
 * bullterrieri ........................................................... 3


