
Hyvä näytteilleasettaja, 
 
Tervetuloa Japaninpystykorvien erikoisnäyttelyyn  
Lempäälään lauantaina 25.8.2018! 
 
Näyttelypaikka: Levek, kerhotalo, osoite: Sotavallantie 173, 37500 Lempäälä 
 
Tuomari: Juha Putkonen 
 
Ohessa on näyttelyn arvioitu aikataulu ja ajo-ohje.  
Tiedusteluihin vastaa Eveliina Scharin 040 910 7717 
tai Tina Ehnström-Backas p. 044 541 4401 (info på svenska/in English) 
 
Mukaan näyttelyyn tarvitset kilpailunumeron lisäksi koiran rekisterikirjan ja rokotustodistukset. Ota koirallesi 
mukaan myös ainakin vesikuppi ja näyttelytalutin. Arvostelu tapahtuu ulkona.  
 
Noudatamme Suomen Kennelliiton määräysten mukaisia näyttely- ja antidoping -sääntöjä sekä rokotus- ja 
tunnistemerkintävaatimuksia. Ilmoittautumismaksua ei palauteta, mikäli koira hylätään 
vanhentuneiden/puutteellisten rokotuksien tai tunnistusmerkinnän puuttumisen vuoksi.  
 
Rokotustodistuksien tarkastus alkaa klo 9.30. Arvostelu alkaa klo 10.00. Pentujen tulee olla näyttelypaikalla 
viimeistään puoli tuntia ennen arvostelun alkua, urosten ja narttujen viimeistään tuntia ennen arvostelun 
alkua, kuitenkin viimeistään klo 13.00. Koirat voivat poistua näyttelystä arvostelun jälkeen, lukuun ottamatta 
kasvattaja- ja jälkeläisluokkiin osallistuvia koiria, jotka eivät saa poistua näyttelypaikalta ennen kuin 
kasvattaja on valinnut koirat ko. luokkiin. 
 
Perinteisesti erikoisnäyttelyssä järjestetään myös epävirallisia kilpailuja: 
Lapsi & Japsi-kisa (alle 10 v.) 
Junior Handler (10-17 v.) 
Ukko & Huisku-kisa 
Akka & Huisku -kisa 
Parikilpailu (esittäjä + 2 japsia, koirien ei tarvitse olla saman omistajan tai kasvattajan).  
Epäviralliset kilpailut ovat maksuttomia, ilmoittautuminen niihin tapahtuu japsiputiikkiin paikan päällä.  
Näissä kisoissa tuomarina Susanna Neva, kennel Agrarium.    
 
Näyttelyn arvioitu aikataulu: 
   klo 9.30 Rokotustodistusten tarkastus alkaa 
   klo 10.00 Pentujen (7) ja urosten (28) arvostelu alkaa  
   n. klo 12.45 Ruokatauko (noin 1 tunti) ja epäviralliset kilpailut 
     Lapsi & Japsi, Junior Handler, Parikilpailu, 
     Akka & Huisku, Ukko & Huisku 
   n. klo 13.45 Narttujen (29), kasvattaja- (4) ja jälkeläisluokkien (2) arvostelu alkaa  
 
RUOKAILU 
Noin klo 12.00 -14.00 näyttelypaikalla on tarjolla keittolounas hintaan 5 € 
PUFFETISSA myynnissä myös kahvia, teetä, leivonnaisia, täytettyjä leipiä ym. 
 
Paikalla on myös JAPSIPUTIIKKI, jossa myytävänä japaninpystykorva-aiheista tavaraa sekä arpoja. 
 
AJO-OHJE 
Helsinki-Tampere moottoritieltä (tie nro 3) nouse ramppi 34 Lempäälä E. Käänny rampin päältä kohti 
Lempäälää. Pian risteyksen jälkeen vasemmalla olevan parkkipaikan kohdalla käänny oikealle Lehtipolku. 
Lehtipolun päästä käänny oikealle Sotavallantie. Aja mäki ylös ja näyttelypaikka on vasemmalla juuri ennen 
moottoritien ylittävää siltä.  
 

TERVETULOA ERIKOISNÄYTTELYYN ! 


