Saksanpaimenkoiraliitto ry

Kirje näytteilleasettajille 2.8.2010

Olette ilmoittaneet koiranne Saksanpaimenkoiraliiton järjestämään saksanpaimenkoirien
pentukatselmukseen 6.8.2010 ja/tai saksanpaimenkoirien SPL- ja pohjoismaiseen päänäyttelyyn 7.8.8.2010. Näyttelyt järjestetään Raisiossa Raikulan koulun kentällä.
Tuomarina toimivat Henning Setzer Saksa, Sven Erik Lundkvist Tanska ja Erkki Läike Suomi.

Perjantai 6.8 pentukatselmus ja jalostustarkastus
klo 9:00 alkaen ilmoittautuminen ja rokotusten tarkastus
klo 9:00 rohkeuskoeharjoitus jalostustarkastukseen osallistuville koirille
klo 10:00 Jalostustarkastus , 3 koiraa
klo 11:00 Pentunäyttely
noin klo 16:00 Kasvattajaluokat
noin klo 16:30 Palkintojen jako
noin klo 17:00 ROHKEUSKOE HARJOITUKSET KÄYTTÖLUOKAN KOIRILLE
Pentunäyttely alkaa perjantaina klo 11:00 urosten jälkeläisluokilla: Jälkeläisluokat ovat uroksilla
ACE VOM STATUS QUO, DEMANT’S JAGR ja JAMBO VOM SCHOLLWEIHER eli mikäli pentusi on
näiden urosten jälkeläinen on sen osallistuttava jälkeläisluokkaan.
Luokat arvostellaan pentukatselmuksessa ikäjärjestyksessä.
Luokka
nartut 5 - 6 kk
urokset 5 - 6 kk
nartut 6 - 8 kk
urokset 6 - 8 kk
nartut 8-10kk
urokset 8 - 10 kk
nartut 10 -12 kk
urokset 10 - 12 kk
Yhteensä pentuja

Määrä
9
11
17
12
9
6
4
9
77

Tuomari
Sven Erik Lundkvist
Henning Setzer
Sven Erik Lundkvist
Henning Setzer
Sven Erik Lundkvist
Henning Setzer
Sven Erik Lundkvist
Henning Setzer

Jalostustarkastus : D-tarkastus mukaan kopiot seuraavista asiakirjoista: rekisterikirja,
omistajatodistus, lonkkakuvauslausunto (A-C), kilpailukirja (SchhH/IP tulos SV tuomarilta),
erikoisnäyttelyarvostelu (väh. G) kestävyyskoetodistus, viiden polven sukutaulu, SV jäsenyys ja kopio
ilmoittautumismaksusta. FIN-Tarkastus: kuten edellä, mutta tulos riittää kansallisista lajeista, IPO,
Suojelu, AB- tai BC-kokeesta, SPL jäsenyys ja tulosten ei tarvitse olla SV-tuomareilta.
Uusintatarkastukseen ensimmäinen tarkastuslausunto mukaan

Lauantai 7. – sunnuntai 8.8 SPL- ja Pohjoismainen päänäyttely
Lauantai 7.8
klo 8:00 alkaen ilmoittautuminen ja rokotusten tarkastus
klo 9:00 Rohkeuskoe, nartut numerojärjestyksessä ja heti perään urokset numerojärjestyksessä.
noin klo 11:00 Yksittäisarvostelut (rohkeuskokeen jälkeen )
klo 19:30 Illanvietto Ravintola Martinhovissa (illalliskortit 16€ näyttelyntoimistosta la klo 14:00
saakka)
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HUOM! Luokat seuraavassa järjestyksessä yksittäisiin (2 kehää yhtä aikaa) eli ensin
avauskehät ja sitten yksittäiset !!! yhtä aikaa siis nartut 12-18kk ja nartut 18-24kk ja sitten
urokset 12-18kk ja urokset 18-24kk ja sitten nartut yli 24kk ja urokset yli 24kk
Luokka
ROHKEUSKOE
nartut 12-18 kk
nartut 18-24 kk
urokset 12-18 kk
urokset 18-24 kk
nartut yli 24kk
urokset yli 24kk
Yhteensä koiria

Määrä
21
27
14
10
15
14
101

Tuomari
Erkki Läike
Sven Erik Lundkvist
Henning Setzer
Sven Erik Lundkvist
Henning Setzer
Henning Setzer
Henning Setzer

Sunnuntai 8.8
klo 8:30 jälkeläisryhmät, mikäli koirasi on NORDBLICK’S MASCOTIN jälkeläinen on sen
osallistuttava jälkeläisluokkaan.
klo 9:00 alkaen kilpailuluokat, HUOM normaalissa ikäjärjestyksessä!
noin klo 15:30 kasvattajaluokat
noin klo 16:30 palkintojen jaot
Luokissa yli 18kk on oltava virallinen lonkkakuvauslausunto
Luokissa yli 24 kk on ampumaherkkyyskoe
Yli 24kk V/VA-arvosanasta kilpailevilla koirilla on oltava koulutustunnus (kilpailukirja
mukaan) sekä koirien on suoritettava rohkeuskoe hyväksytysti. Koira joka ei suorita
rohkeuskoetta voi saada arvosanaksi enintään Sg:n
Kirjallisen arvostelun saat numerolappua vastaan eli muista palauttaa numerosi, pentujen
osalta perjantaina ja aikuisten osalta sunnuntaina
Palkituista pennuista kuvataan 3 parasta, aikuisista 5 parasta
Rokotusmäärykset ja tunnistusmerkinnät Suomen Kennelliiton sääntöjen mukaan, tarkasta
myös Suomen Kennelliiton Antidoping säännöt osoitteesta www.kennelliitto.fi
Näyttely järjestetään Raision kaupungin yleisellä urheilualueella eli pyydämme jokaista
koiran omistajaa pitämään huolen siitä, että paikka pysyy siistinä ja keräämään koirien
jätökset pois
Paikalla on hyvä puffetti
Näyttelypaikan parkkipaikka on pieni eli noudattakaa parkkialueen valvojien
opastusta, se on myös lämmin ja aurinkoinen eli huolehtikaa koirienne hyvinvoinnista
Muistakaa ottaa mukaan rokotustodistus ja rekisterikirja sekä yli 24kk luokkiin kilpailukirja

Lisätiedot ja tiedustelut Mari Toljander 050-5898 059
tai Auli Impola-Häyhä 0440-641 357
Toivotamme kaikille hyvää näyttelymenestystä, tervetuloa!
Saksanpaimenkoiraliitto, näyttelytoimikunta
karttalinkki Eniroon http://kartat.eniro.fi/m/IMliv

