Tervetuloa Dalmatiankoirien Erikoisnäyttelyyn 6.8.2022!
Seinäjoen leirintäalue, Seinäjoki Camping, Törnäväntie 29, Seinäjoki

Näyttelyyn on ilmoittautunut yhteensä 91
dalmatiankoiraa, 3 pentua, 30 urosta ja 58
narttua.
Pennut, urokset, ROP-pennun, ROP-Juniorin,
ROP-Veteraanin sekä jälkeläisluokat arvostelee
Aase Jakobsen, Kennel Toot’s, Norja. Nartut,
kasvattajaluokat ja ROP:n arvostelee Rune
Brunberg Johansen, Kennel Timankas’s, Ruotsi.
Aloitamme arvostelun klo 10:00 ja arvostelu
tapahtuu yhdessä kehässä. Lounastauko on noin
klo 12:00.

Aikataulu:
klo 10:00

Urokset, pentuluokka 7–9 kk (1)
Nartut, pentuluokka 5–7 kk (1)
Nartut, pentuluokka 7–9 kk (1)
ROP-pentu
Urokset, junioriluokka (6)
Urokset, nuorten luokka (3)
Urokset, avoin luokka (9)
Urokset, valioluokka (9)
Urokset, veteraaniluokka (3)
LOUNASTAUKO

klo 12:30

Nartut, junioriluokka (12)
Nartut, nuorten luokka (9)
Nartut, avoin luokka (13)
Nartut, valioluokka (17)
Nartut, veteraaniluokka (7)
ROP-juniori
ROP-veteraani
Jälkeläisluokat (3)
Kasvattajaluokat (9)
ROP

Pysäköinti ja sisäänpääsy ovat ilmaisia. Leirintäalueella on runsaasti pysäköintitilaa ja lisää
pysäköintitilaa löytyy tarvittaessa myös leirintäalueen vieressä sijaitsevan koulun parkkipaikalta.
Leirintäalueen huoltorakennuksesta löytyy wc-tilat ja vesipisteet. Näyttelyn ajan on mahdollisuus
käyttää leirintäalueen kahvion palveluita ja myynnissä on myös lounasta. Lounasvaihtoehdot
ovat savuporokiusaus (L,G)/ kasviskiusaus (L,G) ja leipäjuustosalaatti (L,G) á 10,00 €/annos.
Lounaan suosittelemme varaamaan ennakkoon näyttelymme yhdyshenkilöiden kautta 31.7. mennessä,
kirjeen lopusta löydät heidän yhteystietonsa. Näyttelyssä on myös mahdollista ostaa yhdistyksemme
tuotteita omasta myyntipisteestämme, maksutapana MobilePay.
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hyväksymiä rokotusmääräyksiä, www.kennelliitto.fi.
Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai lemmikkipassi), johon on merkitty rokotteen viimeinen
voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotukset. Jotta koira voi olla läsnä

tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa penikka- sekä raivotautirokotukset.
Rokotukset tarkistetaan pistokokein.
Muistathan ottaa mukaan koirasi rekisterikirjan, rokotustodistukset, numerolapun ja kiinnikkeen
numerolapulle (hakaneula tms.). Varaa lisäksi koirallesi makuualusta, vettä ja vesikuppi.
Huomioithan myös Suomen vaihtelevat sääolosuhteet ja varaat sekä koirallesi että itsellesi sään
mukaiset varusteet. Muistathan myös huolehtia näyttelyalueen siisteydestä ja kerätä koirasi
jätökset. Koiria ei saa missään nimessä jättää autoon lämpimällä säällä!
Näyttelykehä sijaitsee leirintäalueen keskellä olevalla nurmikentällä. Näyttelytelttoja tai häkkejä ei saa
jättää yön yli näyttelyalueelle nurmikentälle.

näyttelykahvio,
wc-tilat

näyttelykehä

sisääntulo

Leirintäalueelta löytyy myös omatoimiseen grillaukseen osoitettuja grillauspisteitä. Näyttelyn jälkeen olette
lämpimästi tervetulleita viettämään näyttelytoimikuntamme kanssa iltaa grillauksen merkeissä!
Tiedustelut näyttelyyn liittyen sekä lounasvaraukset:
Hanna Jalonen puh +358 50 5308801 / Mervi-Annika Jokipii +358 45 6761179
Mukavaa ja onnekasta näyttelypäivää kaikille!

