Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry
Pääerikoisnäyttely Lohja 18.3.2018
Tervetuloa päänäyttelyyn Lohjalle! Oheisena näyttelyn aikataulu sekä koiran näyttelynumero.
Otathan mukaan näyttelyyn numeron lisäksi koiran rekisterikirjan ja rokotustodistukset.
Näyttelypaikka on Lägi Areena Lohjalla. Näyttelypaikan osoite; Pysäkkitie 5 08680 Lohja,
http://www.lagi.fi Näyttelypaikan alusta on keinonurmea. Huolehdi, ettei koirasi tee tarpeitaan sisälle.
Myöskin ulkoalueilta koirien jätökset on siivottava. Näyttelypaikalla koiria saa trimmata ainoastaan
trimmaukseen osoitetulla alueella, keinonurmella EI saa trimmata. Halli on puolilämmin, joten
kerrospukeutumista suositellaan. Ota oma tuoli mukaan ja koiralle lämmin alusta.
Näyttelypaikan ovet avataan klo 8.00, arvostelu kehissä alkaa klo 9.30. Näyttelypaikalle tulee saapua
noin tuntia ennen arvioitua arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään klo 12.00. Koiranomistaja on
vastuussa siitä, että koira on kehässä ajallaan. Näyttelyssä valitaan myöskin paras pää ja –liikkuja.
Parikilpailun ilmoittautuminen infopisteessä (5€)
HUOM! Narttupennut on siirretty urosten tuomarille, Sue Brownille ja kaikki pennut arvostellaan
kehässä 1!
Arvioitu aikataulu: Tuomari arvostelee noin 14-20 koiraa tunnissa.
KEHÄ1
Sue Brown, Iso Britannia
urokset & pennut

KEHÄ 2
Emma Archibald, Irlanti
nartut
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ROP –pentu valitaan heti
pentujen arvostelun
päätyttyä.
Loppukilpailut alkavat
noin klo 16.
Loppukilpailuissa myös
paras pari-kilpailu johon
voi ilmoittautua päivän
aikana!

Tarkista, että näyttelyyn osallistuva koira on rokotettu ja tunnistusmerkitty Kennelliiton määräysten
mukaisesti. Rokotukset tarkistetaan heti näyttelypaikalle saavuttaessa. Näyttelyyn ei saa osallistua
sairas tai lääkitty koira. Dopingsäännöt ja lääkkeiden varoajat löytyvät Kennelliiton nettisivuilta
www.kennelliitto.fi. Näyttelytoimikunta ei palauta ilmoittautumismaksua, mikäli koira hylätään
puutteellisten rokotusten tai tunnistusmerkintöjen vuoksi.
Näyttelypaikalla on kanttiini Dogs & Deli.
Ota mukaan käteistä, jos haluat ostaa arpoja, GR:n logotuotteita, kultsurintakoruja tai Damikaupan
myyntipisteestä jotain kivaa
ROP ja VSP koirat kuvataan kehässä GR:n lehtijuttua varten.

Ajo-ohje näyttelypaikalle:
Aja Helsinki-Turku moottoritietä, nouse liittymästä nro 24 ja seuraa Muijala-kylttejä.
Turun suunnasta tulevat ajavat yhden liikenneympyrän kautta ja Helsingin suunnasta
tulevatajavat kahden liikenneympyrän kautta. Seuraa liikenneympyröissä Muijala-kylttejä.
Liikenneympyröiden jälkeen ajetaan Lohjanharjuntietä (nro 1125) n. 500 metriä, minkä jälkeen
käännytään vasemmalle Muijalannummentielle.
Aja Muijalannummentietä n. 500 metriä, minkä jälkeen risteyksestä vasemmalle Pysäkkitielle.
Halli on tien oikealla puolella.

Tiedustelut näyttelypäivänä puhelimitse 040 760 0054/Viveca

Kaikille luokkasijoittuneille ruusukkeet. Paljon kiertopalkintoja jaossa!

HYVÄÄ NÄYTTELYMENESTYSTÄ ja MUKAVAA NÄYTTELYPÄIVÄÄ toivottaen
Kultainen Rengas Golden Ring GR ry

