liikennesäännöt. Näyttelytoimikunta ei vastaa mahdollisista pysäköintivirhemaksuista.
Sisäänpääsymaksua ei ole. Luettelo on maksuton ja
sen saa kehän laidalta koiran numerolappua vastaan. Käytössä on myös sähköinen luettelo, joka löytyy Showlink-sovelluksesta. Sähköisen luettelon
hinta on 2,99 euroa.

TERVETULOA IRLANNINTERRIERIEN
ERIKOISNÄYTTELYYN 7.8.2021!
Näyttelypaikkana toimii Hakunilan Urheilupuiston
kenttä Vantaalla osoitteessa Luotikuja 2. Aikataulu
ja näyttelyalueen kartta löytyy tämän kirjeen alaosasta. Arvostelu alkaa klo 14.00. Saavuthan paikalle hyvissä ajoin, näyttelyalueelle saa tulla klo 13
alkaen. Huomioithan tilanteessa poikkeusjärjestelyjen tuomat mahdolliset muutokset. Irskit arvostelee
tuomari Catharina Hasselgren, Ruotsi.
SAAPUMINEN JA ROKOTUSTEN TARKASTUS
Ota mukaan koirasi rekisteri- ja rokotustodistukset,
sekä numerolappu. Rokotusten tarkastus alkaa klo
13.00. Noudatamme Kennelliiton rokotusmääräyksiä, joten huolehdithan, että koirasi on asianmukaisesti rokotettu. Varoajat voi tarkistaa Kennelliiton
verkkosivuilta.
Rokotukset tarkistetaan pistokokein ja koiran rokotustodistus on esitettävä pyydettäessä. Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan. Mikäli koira hylätään
puutteellisten tunnistusmerkinnän tai rokotuksien
vuoksi, ilmoittautumismaksua ei palauteta.
PARIKILPAILU JA KERHOKAUPPA
Parikilpailuun ilmoittautuminen tapahtuu paikanpäällä kehän viereisellä pisteellä. Parikilpailu on ilmainen. Kerhokauppa löytyy paikanpäältä kehän
vieressä olevalta pisteeltä. Maksu käteisellä tai tilille.
ANTIDOPING-VALVONTA
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-säännöt ovat astuneet voimaan 1.1.2013.
Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen Kennelliiton
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.
WC-tilat
Alueella on huoltorakennus, missä WC-tiloja.
LIPUT JA LUETTELO
Pysäköinti on maksuton oheiseen karttaan merkityillä pysäköintialueilla. Pysäköintialueiden ulkopuolella pysäköitäessä on huomioitava yleiset

Koiran saamat ruusukkeet jaetaan kehässä ja kaikki
erikoisnäyttelyn palkinnot jaetaan näyttelykehän ulkopuolella omalla pisteellään. Palkintoja ei postiteta
jälkikäteen.
TURVALLISUUS JA HYVÄT TAVAT
Kehän alkaessa pidäthän huolen, että sinua ja koiraasi ei jouduta odottamaan. Erkkarissa on tänä
vuonna ennätysmäärä irskejä.
Vuonna 2021 COVID-19-pandemian vuoksi näyttelyssämme noudatetaan voimassa olevia Kennelliiton sekä Aluehallintoviranomaisen tapahtumalle
asettamia määräyksiä. Määräyksistä tiedotetaan
ennen näyttelyä STJ:n (Suomen Terrierijärjestö) kotisivulla.
HUOM! Mikäli yhteystietojasi ei ole näyttelyluettelossa, niin suosittelemme että ilmoittaudut kehän
vieressä olevalla pisteellä ja siellä olevalle henkilölle, jotta mahdollisen korona-altistumisen sattuessa tavoitamme kaikki näyttelyssä olleet henkilöt.
Pidetään terveys mielessä ja toimitaan turvallisesti.
Olettehan siis molemmat, koirasi ja sinä, terveitä
erkkariin tullessanne!
Alue tulee pitää siistinä, koirien jätökset tulee kerätä. Ota huomioon myös muut näytteilleasettajat.
HUOM! Alueella teltat eivät ole sallittuja. Kehien
reunoilla ei ole erillisiä penkkejä, joten otathan mukaan itsellesi retkituolin. Ota koirallesi rokotus- ja
rekisteröintitodistuksen lisäksi mukaan vesikuppi,
makuupaikka, näyttelytalutin sekä hakaneula tai
kuminauha numerolapun kiinnitystä varten.

TIEDUSTELUT
Ota yhteyttä ennen näyttelyä jäsensihteeri Anne
Tuuliseen sitryerkkari@gmail.com tai 0407660041.
Toivotamme Sinulle ja irskillesi mukavaa erkkaria!
Suomen Irlanninterrierit ry
Näyttelytoimikunta 2021

AIKATAULU
KEHÄ ulkona
Tuomari Catharina Hasselgren, Ruotsi
Irlanninterrieri, pennut (ROP / VSP -pentu)
Irlanninterrieri, urokset
Irlanninterrieri, nartut
PARI
KASV
JÄLK
ROP-VET
ROP / VSP

Kpl
9
19
27

Alkamisaika
klo 14:00

5
1

NÄYTTELYALUEEN KARTTA (HUOM! Kartta on 8.8. pidettävän Terri-erin kartta)

LISÄTIETOJA
Irskierkkarista: www.irlanninterrieri.fi
Poikkeusjärjestelyistä: www.terrierijarjesto.f/terri-eri-2021
Koiranäyttelystä ja näyttelyn kulusta: www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/koiranayttelyt
Näyttelypäivänä tiedusteluihin vastaa Anne Tuulinen 0407660041.

TERVETULOA VIETTÄMÄÄN KANSSAMME ILOISTA NÄYTTELYPÄIVÄÄ!

Näyttelymme sponsorit:

Entisöintiliike Barokki
Ompelimo Iidamiina
Turun Verhoilijamestarit ry
Verhoomo Antiikkiwaari
Entisöintiliike Puunaula

