
 
 
Tervetuloa Springerspanielit ry:n päänäyttelyyn. Saavuthan näyttelypaikalle ajoissa. Arvostelu 
kehissä alkaa klo 10.00. Paikalla on oltava viimeistään klo 12.00. 
 
Näyttelypaikka: Nallikarinranta 15, 90510 Oulu (koordinaatit: 65.032646, 25.411385) 
Tiedustelut: info.oulu2018@gmail.com 
Tiedustelut näyttelypäivänä: Sari Halonen p. 040-505 6891 
 
AIKATAULU 16.6.2018 
 
Näyttelyssä järjestetään kehissä tauko, jona aikana kaikilla on mahdollisuus nähdä vuosien 2015 ja 2016 
spanieleiden metsästyskokeiden Suomenmestareiden noutoesitys klo 12:00-12:30. 
 
Kehä 1 Caroline Bowles-Robinson (58) 
englanninspringerspanielit (ei pennut, juniorit ja veteraanit) 

urokset NUO, AVO, KÄY  18 klo 10.00    
urokset VAL  12 klo 12.30 
nartut   28  
 

Kehä 2 Jinty Gill-Davis (39) 
walesinspringerspanieli (14) 

pennut   4 klo 10.00 
  urokset jun & vet 4 
  nartut jun & vet 6 
englanninspringerspanieli (25) 

pennut  6 klo 12.30 
urokset jun & vet 5 
nartut jun & vet 14  

Junior Handler  2   
 
Kehä 3 Thelma Richie (37) 
walesinspringerspanielit (ei pennut, juniorit ja veteraanit) 

urokset  18 klo 10.00 
nartut  19  klo 12.30 



VARAATHAN KÄTEISTÄ RAHAA MUKAASI  
Näyttelyssä on perinteinen hulvattoman hauska PUKUKILPAILU, jossa valitaan parhaiten 
pukeutunut koira ja omistaja. Anna mielikuvituksesi lentää ja tule kamppailemaan 
kiertopalkinnosta! Ilmoittautuminen paikan päällä pukukilpailuun ja parikilpailuun (5€). 

Näyttelyssä järjestetään arpajaiset ja SpringeriShop on paikalla! Myynnissä myös kahvia ja 
voileipää! Ei sisäänpääsy- eikä parkkimaksua. Luettelo 4 euroa. 
 
Näyttelysäännöt ja täydentävät ohjeet löydät  
www.kennelliitto.fi - lomakkeet ja säännöt - näyttelyt. 
Koiran tulee olla rokotettu Kennelliiton rokotusmääräysten mukaisesti: 
Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia vastaan vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta 
tulee tapahtuman hetkellä olla  kulunut  vähintään 21vrk. Alle  vuoden  iässä annettu 
tehosterokotus on  voimassa  yhden  vuoden.  Vuoden  iässä  tai  vanhempana annetut  
tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Koiran  ensimmäisestä  raivotautirokotuksesta  tulee tapahtuman hetkellä olla  kulunut vähintään  
21vrk. Alle  vuoden  iässä  annettu  rokotus on  voimassa  yhden  vuoden.  Vuoden  iässä  tai  
vanhempana annetut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.   
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21vrk 
ennen tapahtumaa. 
Näyttelyssä noudatetaan Kennelliiton antidoping -sääntöjä. Suomen lain vastaisesti typistetyt 
koirat eivät voi osallistua näyttelyyn. Näytteilleasettaja vastaa esittämiensä/omistamiensa koirien 
mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Näytteilleasettajan tulee huolehtia siitä, että saapuu 
koiran kanssa ajoissa kehään arvosteltavaksi. 
 

TERVETULOA! 
 

  
HUOM! Pysäköinti on sallittu ainoastaan koiranäyttelyn pysäköintiin merkityille paikoille!  
SIIVOA KOIRASI JÄTÖKSET JA MUUT ROSKAT! 


