Suomen faaraokoirat ja ibizanpodencot ry:n

ERIKOISNÄYTTELY

10.7.2022 Helsinki, Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus
Ohessa näyttelyn koiramäärät ja aikataulu.
Erikoisnäyttelyn numero liitteenä. Lemmikkiluokan numerot saat toimistosta.
Toimistosta saat maksuttoman näyttelyluettelon.
Sähköinen pdf -luettelo on avattavissa / ladattavissa näyttelypäivän aamuna.
Luettelo julkaistaan yhdistyksen Facebook-sivuilla,
sekä tapahtuman Facebook -sivulla.
Rokotustodistukset tarkastetaan pistokokein päivän aikana.
Rokotustodistusten tarkistus alkaa sunnuntaina klo 8.00.
Koirien tulee kuitenkin saapua paikalle viimeistään klo 12.00.
Varaathan siis mukaan rokotustodistuksen, rekisterikirjan ja hakaneulan sekä
koiralle näyttelytalutin, tukevampi talutin ja panta, makuualusta, vesikuppi ja
raikasta vettä, pari kakkapussia ja mahdollinen suoja sekä sateelle että
auringonpaisteelle.
Farkkuweekendissä noudatetaan Suomen Kennelliitto ry:n
rokotus-, tunnistusmerkintä- ja antidopingmääräyksiä.
Huom! Näyttelytoimikunta ei suorita takaisin ilmoittautumismaksua, mikäli koiran
osallistuminen evätään puutteellisten tai vanhentuneiden rokotusten vuoksi.

Näyttely on ns. ”Drive-In”, joten koirasi arvostelun jälkeen,
voit halutessasi poistua näyttelypaikalta.
Muistathan kuitenkin huomioida, että koirasi saattaa olla oikeutettu
osallistumaan johonkin loppukilpailuista.
Näyttely on ulkonäyttely, joten varauduthan sääolosuhteisiin!
Parkki- tai sisäänpääsymaksua ei peritä.

AIKATAULU
Tuomari TENNA BIHLET (kennel Shargiya), TANSKA
Arvostelu alkaa klo 9.00

IBIZANPODENCOT

34

lemmikki (molemmat karvanlaadut)……….1
karkeakarvaiset

8

urokset……….3
nartut…………5
lyhytkarvaiset

25

pennut………..2
urokset……….9
nartut…………14

LOUNASTAUKO

FAARAOKOIRAT
lemmikki………2
urokset…………7
nartut…………..16

n.30min

25

Osoite: Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki

HUOMIOITAVAA!
Samana päivänä alueella on useamman yhdistyksen erikoisnäyttelyt.
Parkkipaikat on jaettu jokaiselle yhdistykselle, ilmoittautuneiden koirien
mukaan. Parkkeeraathan tiiviisti ja jätät mahdollisimman paljon tilaa oman
kerhon jäsenille. Mikäli meille varattu parkkipaikka on täysi,
vapaata parkkitilaa löytyy alueelle tuovien teiden varsilta.
Parkkeeraus muiden yhdistysten alueelle on ehdottomasti kielletty!

Viime vuonna hyvän vastaanoton saanut yhteinen
picnic -ruokailu päätettiin järjestää uudelleen
myös tänä vuonna.
Homma toimii samalla tavalla kuin viimeeksi,
että jokainen tuo yhteiseen bu et-pöytään jotain.
Se voi olla omia leipomisia, valmiita tuotteita,
hedelmiä, jotain suolaista ym ym.
Jokainen yhteisen pöydän kattamiseen
osallistunut, saa siitä tietysti sitten myös nauttia.
Kerho tarjoaa kahvin/ teen/ vettä & vichyä.
Muut ruokajuomat jokainen hommaa itse.

Let’s
have a
picnic
aGAIN!

Voit ilmoittaa sihteerille tuomisesi
tai kysellä mitä vielä puuttuu/ voisit tuoda.
Näin ei pöytä ole täysi pelkästään esim.mokkapaloja.
Tiedustelut ja ilmoitukset to 7.7. mennessä
farkkukerho@gmail.com / 0400-3582292 Riikka

TÄRKEÄÄ!
Muistammehan kaikki yhdessä pitää huolta siisteydestä niin roskien,
tupakantumppien kuin koirankakkojenkin osalta koko näyttelyn ajan,
kaikkialla missä liikumme. Näin me ja koko koiraväki saamme helpommin
vuokrattua tiloja jatkossakin.
Tiedustelut, myös näyttelypäivänä:
Riikka Nieminen 040-3582292
Jenna Leino 050-0525723
Näyttelytoimikunta toivottaa onnea ja menestystä Sinulle ja koirallesi!

ff

TERVETULOA!

