Tervetuloa Champion of Dalmatians &
Veteran of Dalmatians gaalaan!
Gaala järjestetään Hartolassa, Linna-hotellissa. Osoite tapahtumapaikalle on Kaikulantie 86, 19600
Hartola. Paikalle on ilmoittautunut yhteensä 48 koiraa, joista 13 on veteraaneja. Illan ohjelmaan
olemme saaneet myös dalmatiankoirien historiikkiesityksen. Huomioithan, että tilaisuudessa
toivotaan juhlavaa pukeutumista.
Olemme aikaistaneet saapumista osallistujien osalta, jotta kilpailujärjestyksen arvonnat saadaan
suoritettua ajoissa ennen arvostelujen alkua. Ovet aukeavat klo 17, jolloin osallistujat pääsevät
nostamaan oman kilpailunumeronsa. Kilpailunumeron arvonnan yhteydessä tarkistamme koirien
rokotustodistukset. Klo 17.45 arvomme numerot koirille, joiden omistajat eivät ole vielä
saapuneet paikalle, jotta saamme kisakaavion viimeisteltyä aloituskuntoon. Kilpailu käydään
pareittain siten, että tuomarit äänestävät parista aina toisen jatkamaan kilpailua eteenpäin.
Toivomme, että mahdollisista poisjäänneistä ilmoitettaisiin toimikunnalle mahdollisimman pian,
jotta saamme tehtyä kilpailukaavion paikkansapitävän osallistujamäärän mukaan. Poisjääntiilmoitukset tekstiviestillä p. 0400-759037
17.00
18.00
19.00
19.30
n.20.15
n.22.00

Ovet avataan koirille sekä juhlaväelle (HUOM! koirien saapuminen halliin kts ohjeet)
Veteran of Dalmatians-kilpailun alkukierrokset aina semifinaaliin saakka
Illallinen noutopöydästä
Dalmatiankoiran historiaa Suomessa /Matti Luoso
jälkiruoka &kahvi
Champion of Dalmatians-kilpailu
Veteran of Dalmatians-finaali
Champion of Dalmatians-finaali

Hotellissa on edelleen vapaita huoneita (koirat sallittuja, ei lisämaksua koirista) mikäli haluat
majoittua gaalaretkelläsi. Varaukset suoraan hotellille p. 040-830 8053 tai myynti@linnahotelli.fi
(varaus kannattaa tehdä suoraan hotellille, jolloin saat edullisemman tapahtumatarjoushinnan).
Illalliskorttiin sisältyvät ruokien lisäksi ruokajuomana vesi, kotikalja sekä maito. Hotellin ravintola
on avoinna koko tapahtuman ajan ja sieltä on mahdollisuus ostaa muita ruokajuomia, joiden
tuominen tilaisuuteen on sallittua. Omien juomien tuominen ei ole mahdollista, koska olemme
ravintola-alueella.
SAAPUMISOHJE: Käänny 4-tieltä (E4) La Kar De Mumma kahvion (ent. Shell) kohdalta Hartolan
suuntaan ja seuraa Hartola Golf-opasteita. Linnahotelli sijaitsee golfkenttien jälkeen oikealla.
Pysäköinti tapahtumaan ENNEN hotellin piha-aluetta oikealla sekä sisäpihan vasemmalla puolella,
koirien ulkoiluttaminen hotelli-ravintolan sisäpihalla ei ole toivottavaa. Koirille on järjestetty oma
sisäänkäynti suoraan kilpailusaliin rakennuksen vasemmalta sivulta (Pysäköintipaikkoja suoraan

oven edessä). Koirien häkkialue on heti hallin etuosassa, muualle halliin toivomme, ettei häkkejä
laiteta.

HUOM! Ulkokengillä salissa kulkeminen ei ole sallittua (jutagrass keinonurmen vuoksi) ja huomioi
myös, että piikkikorkoiset kengät juuttuvat alustaan kiinni eli vältä sellaisia. Ulkojalkineet voi jättää
oven vieressä olevaan kenkäparkkiin tai lainata kenkäsuojuksia, mikäli ei halua vaihtaa sisäkenkiä.
Keinonurmi on erittäin hyvä pohja koirien juoksuttamiselle ja siinä toimii parhaiten kumipohjaiset
jalkineet juoksuttajalla. Juoksuisten narttujen tulee pitää hallissa housuja (pois lukien kehässä
oloaika).
Tapahtumaa sponsoroi

