
 
 
 
 
 
 
 
Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi 
näyttelynumero. 
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rokotustodistus! Numerolapun 
kiinnittämistä varten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muistathan 
huolehtia koiran juottamisesta päivän kuluessa. Muista myös 
näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi! Pidetään alue siistinä ja 
korjataan koiriemme jätökset ja omat roskamme. Toimistoteltasta saa 
tarvittaessa kakkapusseja. Parkkeeraus suoritetaan ainoastaan sallituille 
paikoille liikenneohjauksen avustuksella. Huomioithan lisäksi, että 
paikalla avotulen tekeminen on ehdottomasti kielletty, yksityisten 
pihojen annetaan olla rauhassa ja telttoja ja häkkejä saa pystyttää niille 
varatuille aluille, niin että kehien reunat pysyvät vapaina kulkemiselle. 
Lisäksi suosittelemme, että otatte omia tuoleja mukaan, sillä paikan 
päältä ei löydy erillisiä istuinpaikkoja ja edessä saattaa olla pitkä päivä. 
 
Omia telttoja ja häkkejä saa tulla pystyttelemään näyttelyalueelle 29.6 
klo. 18.00 alkaen. Huomioithan, että järjestäjä ei ota vastuuta 
näyttelyalueelle ilman valvontaa jätetyistä tavaroista! 
 
Näyttelypaikka 
Näyttelypaikkana toimii Marketanpuisto.  
Osoite: Pehtorinkuja 3, 02940 Espoo. Opasteet Kehä 3:lta. 
 
Ilmoittautuminen / rokotustentarkastus 
Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo. 08:30. Koirien on saavuttava 
tarkastukseen viimeistään tuntia aikaisemmin ennen ko. yksilön arvioitua 
arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään klo 12.00. Huolehdi siitä, että olet 
koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla. 
Turistikoirien tuonti näyttelyalueelle on sallittua, kunhan koirat ovat 
rokotettu asianmukaisesti ja rokotuskortti on mukana. 
 
Tiedustelut 
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17) 
puh. (09) 887 30 320 
email: info@showlink.fi . 
Muut tiedustelu ja tiedustelut näyttelypäivänä 
Eira Björkman: 040 590 4180 
Vivian Mattsson: 040 577 0219 
 
Rokotusmääräykset 
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä 
rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa jokaisen koiran 
rokotustodistukset. 
Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai lemmikkieläinpassi), 
johon on merkitty rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, koiran 
tunnistetiedot ja edelliset rokotukset. Jotta koira voi olla läsnä 
tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset: 
Penikkatautia vastaan koiran pitää olla rokotettu vähintään kaksi kertaa. 
Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 
21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu 
tehosterokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai 
vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen 
valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta 
tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon 
varoaika). Alle vuoden iässä annettu rokotus on voimassa yhden vuoden. 
Vuoden iässä tai vanhempana annetut rokotukset ovat voimassa ko. 
rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. 

 
 
 
 
 
 
 
Vanhentuneen penikka- ja raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran 
rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia 
vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). 
 
Tartuntatauteihin liittyviä muita määräyksiä 
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen, 
kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin 
tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä 
tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. 
Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia koiria. Ulko- ja 
sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla 
läsnä tapahtumassa. 
 
Tunnistusmerkintä 
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, 
kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa 
tunnistusmerkinnän. Tunnistusmerkintä tarkastetaan ensisijaisesti koiran 
rekisteritodistuksesta ennen arvostelua/suoritusta. 
 
Antidoping-valvonta 
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt koskevat 
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 
 
Kiertopalkinnot 
Kiertopalkinnot jaetaan kehien yhteydessä ja osa BIS- kehien yhteydessä. 
Muistathan palauttaa vuoden 2017 erikoisnäyttelyn kiertopalkinnot 
näyttelyn toimistoon ennen näyttelyn alkua! 
 
Muuta huomioitavaa 
Huomoithan, että kehät 1 ja 2 alkavat jo klo. 9.30. Kehät 3 ja 4 alkavat 
klo. 10.00. Epäviralliset luokat (kehä 4) arvostellaan seuraavanlaisessa 
järjestyksessä: 
1. Lapsi ja koira 
2. Junior Handler 
3. Parikilpailu 
4. Kotikoira 
Ilmoittautuminen epävirallisiin luokkiin tapahtuu näyttelyn toimistolla 
aina klo 10.00 asti. 
Ilmoittautumismaksu epävirallisiin luokkiin on 10 €/ kpl. 
 
Päivän aikana huolehdimme tuomareiden ja osallistujien jaksamisesta, 
joten n. klo. 12.00 pidämme lounastauon, jonka kesto on suurin piirtein 
45 min. Sen jälkeen arvostelut jatkuvat klo. 13.00 taas normaalisti, 
ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Loppukilpailut pyörähtävät käyntiin 
heti virallisten luokkien jälkeen. 
Haluamme palkita näyttelyn yhteydessä vanhimman Cardigan- ja 
vanhimman Pembroke-osallistujan. Nämä hienot veteraanit saavat kotiin 
viemisinä Jaana Halosen (Kennel Bridwell) lahjoittamat koiran pedit. 
Huomioithan, että lisäksi parhaiten kukka-aiheisesti somistautuneet 
palkitaan näyttelyn yhteydessä. 
 
Hinnasto 
Luettelo: 2€ 
Sisäänpääsy-, tai parkkimaksua ei näyttelyymme ole. 
 
Kahvila 
Lounaskahvila Café Margreteberg palvelee näyttelyalueella klo 9.00 – 
16.00, josta saatavissa mm. pikku purtavaa, juotavaa ja lounasta. 
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Iltamat 
Tervetuloa viettämään iltaa yhdessä muiden corgi-ihmisten kanssa! 
Erikoisnäyttelypäivän päätteeksi järjestämme kaikille corgi-ihmisille 
yhteiset iltamat näyttelyalueella sijaitsevassa Lounaskahvila Café 
Margretebergissä. Aloitamme iltamat kun BIS kehät ovat päättyneet, 
viimeistään klo 18.00 aikoihin. Tarjolla on wokkia, josta löytyy kana- ja 
kasvisvaihtoehdot. Ruokaan kuuluu vesi, salaatti ja kastikkeet sekä leivät 
ja levitteet. Ravintolassa on saatavilla myös muita juotavia 
omakustanteisesti. Ravintolalla on myös A oikeudet. 
Iltamakortti maksaa 15 € / osallistuja. Osallistuminen iltamiin maksetaan 
ennakkoon Suomen Welsh Corgi Seura ry:n tilille FI36 1007 3000 2166 
68, viitenumerolla 20190, viestiin teksti: Erkkari-iltamat 2018. Sitovat 
ilmoittautumiset iltamiin 20.6.2018 mennessä sähköpostilla 
osoitteeseen Corgierkkari@gmail.com. Kerro sähköpostissa montako 
henkilöä iltamiin osallistuu ja otatteko kana- vai kasvisruuan. Liitä 
sähköpostiin myös kopio maksukuitista. Iltamakortit voi noutaa 
näyttelypäivänä toimistosta omalla nimellään. Tervetuloa kaikki mukaan 
viettämään mukavaa iltaa kanssamme! 
 
Mikäli sinulla on kysyttävää näyttelyyn liittyen, ota rohkeasti yhteyttä, 
kysymykset ja palautteet tapahtuman omaan sähköpostiin: 
corgierkkari@gmail.com 

Aikataulu 
Kehä 1 / Ring 1 
Jonathan Jeffrey Kimes, USA 
Welsh corgi cardigan   113 

urokset    42  09:30 
nartut    71 13:00 

 
Kehä 2 
Leah R James, USA 
Welsh corgi pembroke   105 

urokset    46  09:30 
nartut    59  13:00 

 
Kehä 3 
Ingrid Prytz Ohm, NO  57 
Welsh corgi cardigan   32 

pennut    16  10:00 
urokset, veteraanit 5  11:00 
nartut, veteraanit   11  11:18 

Welsh corgi pembroke   25 
pennut    10  13:00 
urokset, veteraanit   4 
nartut, veteraanit   11 

 


