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Tervetuloa Novascotiannoutajien erikoisnäyttelyyn!
Näyttelyyn ilmoitettiin tänä vuonna yhteensä 134 tolleria. Toivotamme kaikille mukavaa
näyttelypäivää Kaarinassa! Luethan kirjeessä olevat ohjeet huolellisesti.
Valitettavasti tuomareista Henric Fryckstrand joutui perumaan tulonsa näyttelyymme ja
olemme tehneet tuomarimuutoksen uroksille (paitsi juniorit). Fryckstrandille alunperin
sovitut luokat on jaettu Paula Rekirannan ja Veli-Pekka Kumpumäen kesken.
Yleiset ohjeet

HUOM! Koiria ei saa jättää hetkeksikään kuumaan autoon!
Ota mukaan näyttelyyn koiran rekisteri- ja rokotustodistus, näyttelynumero,
numerolapunpidike, näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi. Muistathan huolehtia koiran
juottamisesta päivän aikana. Näyttelypaikalla on vesipiste WC-tilojen yhteydessä. Tuorlan
Majatalon ympäristössä on hyvät lenkkeilymahdollisuudet ja voit ulkoiluttaa koiraasi
Majatalon alueella. Pidäthän kuitenkin ympäristön siistinä ja koirat kytkettynä. Muista
korjata koirasi jätökset ja kaikki roskat!
Näyttelyn henkilökuntaa löydät helposti palkinto-/toimistoteltasta, joka sijaitsee kehien
välittömässä läheisyydessä. Tule käymään, jos päivän aikana herää kysymyksiä, sinulla on
esim. kiertopalkinto palautettavana tai numerolappu unohtunut kotiin.
Numerolaput
Sähköisen postitustavan valinneille numerolaput tulevat sähköpostiin. Muista tulostaa
numerolappu mukaasi. Paperisen kutsun valinneille toimitetaan numerolaput postitse.

Näyttelypaikka
Näyttelypaikkana toimii Tuorlan Majatalo Kaarinassa. Alueelle ei ole parkki- tai
sisäänpääsymaksua. Pysäköinti on hajautettu muutamalle eri paikoitusalueelle, joten
seuraathan tarkasti pysäköinnin ohjaajien ohjeita ja varaat riittävästi aikaa näyttelyyn
saapumiseen. Tuorlan Majatalon kahvila palvelee klo 8-17 sekä lounasta on saatavilla
klo 12–15.
Majatalolla on käytettävissä sisävessat, joiden yhteydessä sijaitsee myös vesipiste.
WC/vesipiste sijaitsee kehien lähellä olevan asuntolarakennuksen yhteydessä.
Tuorlan alueella sijaitsee koulu ja tästä syystä alue on savuton. Tupakointipaikka löytyy
Väisäläntien varrelta.
Ensiapu
Näyttelyssä on paikalla ensiaputaitoiset henkilöt sekä ihmisille että koirille. Tapaturman
sattuessa ihmiselle, ota yhteys palkinto-/toimistotelttaan. Vakavissa sairaustapauksissa soita
heti 112. Koirien EA-henkilön löydät suoraan Tolleriputiikin teltasta.
Peruutukset
Olemme joutuneet tekemään näyttelyssä tuomarimuutoksen. Mikäli ilmoittaja haluaa perua
näyttelyyn osallistumisen tuomarin vaihtumisen takia ja haluaa tästä maksun palautuksen,
pyynnön palautuksesta voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen tollershow2022@gmail.com.
Pyyntö tulee lähettää 12.8. mennessä. Liitä mukaan koirasi numerolappu ja tilinumero
maksun palautusta varten. Näyttelytoimikunnalla on oikeus vähentää palautuksista
käsittelykulut 5€ per koira.
Sisääntulo ja kehät
Kehät sijaitsevat Tuorlan Majatalon vieressä olevalla nurmikentällä. Kehäkartasta näet
sisääntuloreitin kehiin. Erillistä ilmoittautumista tai rokotusten tarkastuspistettä ei ole, vaan
rokotukset tarkastetaan pistokokein. Näyttelyteltat ja häkit tulee sijoittaa erikseen
osoitetuille alueille. Kehien laidalle ei saa pystyttää tuoleja tai muita istuimia
ja kehien ympäristöt on hyvä pitää väljänä.
Päivän ohjelma ja loppukilpailut
Sisääntulo alkaa klo 8:00. Saavuthan paikalle viimeistään tuntia ennen arvioitua koirasi
arvosteluaikaa, mutta kuitenkin viimeistään klo 12:00. Arvostelu molemmissa kehissä alkaa
klo 9:30. Kehätoimitsijat pyrkivät joustamaan siten, että esittäjät saavat kaikki koiransa
esitettyä. Kerrothan hyvissä ajoin kehätoimitsijoille mahdollisista päällekkäisyyksistä. ROP-X
ja ROP-pentu valitaan heti Veli-Pekka Kumpumäen kehässä, kun luokat ovat valmiita. Muut
loppukilpailut, mukaan lukien paras pari, paras pää ja ilme sekä parhaat liikkeet, käydään
päivän päätteeksi, arviolta klo 15:00 alkaen. Kaikki palkinnot jaetaan kehissä.

Huomioithan, ettei koiran esittäjän asusteissa saa olla mainintaa kennelistä, kasvattajasta,
omistajasta eikä esitettävästä koirasta.
Tuomarit valitsevat Parhaat liikkeet- sekä Paras pää ja ilme -kilpailujen osallistujat. Paapan
patsaasta ovat oikeutettuja kilpailemaan kaikki yli 10-vuotiaat koirat riippumatta luokasta,
mihin ne ovat osallistuneet (mukaan lukien X-luokka).
Valokuvaus
Näyttelypaikalla on kuvauspiste. Kuvat otetaan luokka-, SERT- ja loppukilpailuvoittajista.
Kuvat sekä tulokset julkaistaan seuraavassa Tolleri-lehdessä, yhdistyksen kotisivuilla ja
sosiaalisessa mediassa. Huolehdithan itse, että käyt valokuvauttamassa koirasi.
Huom! Kuvaaja päivystää kuvauspisteellä ennalta sovitun aikataulun mukaisesti.
Päivystysajat: 10:15-10:45, 12:30-13, 14-14:30 ja näyttelyn lopuksi loppukehien jälkeen.
Aikataulun löydät myös paikanpäällä olevista kuvauspisteen opasteesta.
Voit myös hälyttää kuvaajan paikalle muina aikoina puhelimitse, jos päivystysajat eivät sovi
aikatauluihisi. Kuvaajan puh. 0442027943.
Näyttelyssä valokuvataan myös kehissä ja kuvat tullaan julkaisemaan somessa / lehdessä.
Hinnasto
Sisääntulo, parkki ja painettu näyttelyluettelo: 0 €
Showlink-mobiililuettelo: 2,99 €
Rokotusmääräykset ja antidopingvalvonta
Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan SKL:n voimassa
olevia näyttelysääntöjä ja rokotusmääräyksiä. Ilmoittautumismaksua ei palauteta, mikäli
koira ei voi osallistua näyttelyyn puutteellisten tai vanhentuneiden rokotusten takia.
Huomaathan, että rokotusmääräykset koskevat myös turistikoiria.
Rokotusmääräykset löytyvät täältä:
https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/kennelliiton-rokotusmaaraykset
Tunnistusmerkintä on pakollinen kaikille Kennelliiton virallisiin näyttelyihin, kokeisiin,
kilpailuihin ja testeihin osallistuville koirille. Tunnistusmerkintänä hyväksytään
tatuointi tai mikrosiru. Tunnistusmerkinnät tarkastetaan pistokokein. Epäselvä tatuointi tai
toimimaton mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan. Dopingvalvonta koskee
kaikkia SKL:n myöntämiä näyttelyitä.
Tietoa valvonnasta osoitteessa: https://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/antidoping

Ajo-ohjeet
Osoite: Tuorlantie 1 E 21500 KAARINA
E18 Helsinki-Turku moottoritie
Poistu Raadelman liittymästä, käänny kohti Piikkiötä, käänny oikealle Helsingintie 110. Aja
noin 1 km, käänny vasemmalle Tuorlan Majatalolle. Seuraa pysäköinnin ohjaajien ohjeita.
Aikataulu

* tuomarimuutos
Kehätauon aikana jaetaan Novascotiannoutajat ry:n myöntämät ketunhäntämerkit.

LOPPUKILPAILUT (NOIN KLO 15 ALKAEN)

Paras Pari (Paula Rekiranta)
Paapan Patsas (Paula Rekiranta)
Paras Uros (Veli-Pekka Kumpumäki)
Paras Narttu (Paula Rekiranta)
ROP-juniori (Veli-Pekka Kumpumäki)
ROP-käyttökoira (Veli-Pekka Kumpumäki)
ROP-veteraani (Paula Rekiranta)

ROP (Paula Rekiranta)
Paras pää ja ilme (Veli-Pekka Kumpumäki)
Parhaat liikkeet (Paula Rekiranta)
Paras jälkeläisluokka (Paula Rekiranta)
ROP-kasvattaja (Veli-Pekka Kumpumäki)

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut:
tollershow2022@gmail.com / Maija Mäkinen puh. 0407650719
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