
 
 

Oheisena näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu 
sekä koiran näyttelynumero. 
 
Ota mukaan näyttelyyn koiran rekisterikirja, 
rokotustodistus ja numerolappu ja pidike sekä 
koiralle näyttelytalutin, makuualusta ja vesikuppi.  
 
ROKOTUKSET  
Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 08:00 ja 
eläinlääkärintarkastukset suoritetaan pistokokein. 
Koirien on saavuttava rokotustodistusten 
tarkastukseen tuntia ennen arvioitua rodun 
arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään klo 13:00.  
Näyttelytoimikunta ei palauta 
ilmoittautumismaksua, mikäli koira hylätään 
puutteellisten rokotusten tai tunnistusmerkintöjen 
vuoksi.  
 
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton 
rokotusmääräyksiä (tarkemmat tiedot Koiramme-
lehdessä tai www.kennelliitto.fi)  
 
TUNNISTUSMERKINTÄ  
Koirien tunnistusmerkintä (joko INdexel- tai 
Datamars- mikrosiru tai tatuointi) on pakollinen 
Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja 
kilpailuissa. Mikäli koira on merkitty jollakin muulla 
kuin INdexel tai Datamars -mikrosirulla on sen 
mukana oltava lukulaite, jolla siru voidaan lukea. 
Tunnistusmerkinnät tarkistetaan järjestäjien 
toimesta pistokokein.  

NÄYTTELYPAIKKA, AJO-OHJEET JA 
HINNASTO  
Näyttelypaikkana on ravirata, osoite Ravintie 1, 
28130 Pori, jonne löydät raviradan opasteita 
seuraamalla. VT 2:n kautta seuraa lentokentän ja 
raviradan opasteita Vaasan suunnasta seuraa 
Helsingin opasteita. Tampereelta päin tultaessa 
seuraa Meri-Porin opasteita Rauman suunnasta 
seuraa Helsingin opasteita. Kehät sijaitsevat 
nurmikolla. 

 
 
Näyttelypaikalla ei ole pankkiautomaattia.  
Yksi henkilö/koira pääsee näyttelyyn ilmaiseksi 
sisään, muuten pääsylippujen hinnat: 
 
Aikuiset 5 €  
Lapset ilmaiseksi (alle 15v) 
Pysäköintimaksu 3 €  
Matkailuautojen/vaunujen pysäköinti yön yli 5€  

Lataussähkö/vrk 5€ Sähköllisiin 
asuntoautoparkkeihin ajetaan Ravintien kautta 
katsomon takaa.  Sähköttömät asuntoautopaikat 
sijaitsevat viheriön reunassa.  
 
LUETTELO 
Näyttelyluettelo jaetaan ilmaiseksi  
numerolappua näyttämällä oman kehän 
palkintopisteellä. 
 
 PALKINNOT  
Suomen Schipperkekerho ry palkitsee lisäksi 
kaikki  arvostelussa erinomaisen saaneet 
luokkavoittajat pokaaleilla eli muistakaa käydä 
hakemassa omanne palkintopöydältä.  Palkintoja 
ei toimiteta jälkikäteen.  
 
TURISTIKOIRAT Näyttelyalueelle saa tuoda 
turistikoiria, mikäli ne on rokotettu ja 
tunnistusmerkitty Suomen Kennelliiton 
määräysten mukaisesti. 
 
 HUOMIO!! Telttoja saa pystyttää ainoastaan 
niille varatuille paikoille. Pelastustiet tulee pitää 
vapaina mahdollisten hätätapausten varalta. 
Korjaathan koirasi jätökset pois omasi ja muiden 
viihtyvyyden kannalta. Tuomari arvostelee noin 
15-18 koiraa tunnissa 



 
 
 

VAROITUS ! Älä jätä koiraasi aurinkoisella ilmalla 
kuumaan autoon. Alueella olevia autoja 
tarkkaillaan ja mikäli kehoituksesta huolimatta 
koiria ei kuumista autoista poisteta, asiasta 
tiedotetaan Kennelliittoon, jolloin asia siirtyy 
kurinpitolautakunnan käsittelyyn. Seurauksena  
saattaa olla näyttelykielto.  
 
INFO Näyttelypäivänä Näyttelytoimiston 
puhelinnumero on 040-530 8015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AIKATAULU  
 
Tuomari: Marjatta Talvitie, varalla Tanya Ahlman-Stockmari  
 
 arvostelu alkaa klo 12:00 
 
Pennut, 6  
Urokset  12  
Nartut  23  
 
Näyttelyssä palkitaan myös paras liikkuja ja parhaan ilmeen omaava schipperke  
 
 
Tervetuloa näyttelyymme 
 
Suomen Schipperkekerho ry  
 
 

 

 


