
Tervetuloa näyttelyymme Berra-areenalle 23.10.2021!

 
 
Osoite navigaattoreille Teollisuustie 4, 66100 
Maalahti. 

Ajo-ohjeet  
Vaasasta: Aja moottoritietä suuntaan 
Laihia/Tampere n.10 km. Käänny oikealle 
Rantatielle (kyltin"Korsnäs, Malax/Maalahti" 
osoittamaan suuntaan). Jatka 13 km. Käänny 
oikealle Teollisuustielle (kyltin "Brinken" 
osoittamaan suuntaan), halli on 100m päässä 
oikealla (Procons). 

Etelästä päin (Porintieltä): Käänny vasemmalle 
Maalahdentielle 27 km ennen Vaasaa, kyltin 
"Malax/Maalahti" osoittamaan suuntaan. Jatka 
11 km. Käänny oikealle, tielle Rantatie (673), jatka 
0,6 km. Käänny vasemmalle Teollisuustielle 
(kyltin "Brinken" osoittamaan suuntaan), halli on 
100m päässä oikealla (Procons). 
 
Oheisena koirasi näyttelynumero ja näyttelyn 
arvioitu arvosteluaikataulu. Muistathan ottaa 
mukaan koiran rokotustodistukset, 
numerolappua, koiran vesikupin, makuualustan ja 
näyttelyhihnan. 
Siivoathan koirasi jätökset näyttelypaikalta, myös 
pysäköintialueelta! 

Parikilpailuun voitte ilmoittautua paikan päällä 
viimeistään klo 12. Osallistuminen pariluokkaan 
maksaa 10 €. 
 
Ovet avataan klo 08.30. Suosituksena on, että 
näyttelyyn saapuu ainoastaan 1 henkilöä koiraa 
kohden. Muistutamme pitämään 1–2 metrin 
turvavälin muihin ihmisiin aina kun se on 
mahdollista sekä suosittelemme käyttämään 
maskia sisätiloissa. Toivomme myös että 
turistikoirat jäävät kotiin. 
 
Rokotustarkastukset suoritetaan pistokokein. 
Koirien on tultava paikalle vähintään tuntia ennen 
ko. rodun arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään 
klo 11. Toivomme, että arvostelun jälkeen 
alueelta poistuvat muut kuin BIS-kehään 
osallistuvia koiria. BIS-kilpailut alkavat kaikkien 
kehien jälkeen. 
 
 

 
 

 
 
Näyttelyssä noudatetaan Suomen 
Kennelliiton näyttelysääntöjä, mukaan lukien 
rokotusmääräykset ja antidoping - säännöt. 
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennellii-
ton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja 
kilpailuissa. Jos koiran osallistuminen hylätään 
puutteellisten rokotusten takia, ei 
ilmoittautumismaksua makseta takaisin. 
 
Muistathan hakea näyttelyssä koirasi 
sijoituksen mukaiset palkinnot 
palkintojenjakopisteestä. 
Palkintoja ei postiteta jälkikäteen. 
 
Hinnat: Mobiililuettelo 2,99 €. 
Näyttelyalueella käytössä käteinen sekä 
MobilePay. 
 
Tiedustelut: 
Ilmoittautumista koskevat tiedustelut: 
puh. 040 41 71 501 tai info@koiratapahtuma.fi. 
Näyttelypäivänä tiedustelut puh. 041 4341888. 
 
Näyttelyalueella buffetti mistä saa kahvia, teetä, 
pullaa, sämpylää jne. Lämmintä ruokaa on 
tarjolla naapurilla Thai Style klo 12-15. 

Toivotamme mukavaa ja  
menestyksekästä näyttelypäivää! 

järj. Suomen Kääpiösnautserikerho ry 

ARVIOITU AIKATAULU 

KEHÄ 1   
Marina Markio 47  
kääpiösnautseri, valkoinen 17 10.00 
- pennut 2 
- urokset 8 
- nartut 7 

kääpiösnautseri, musta-hopea 30 11.15 
- pennut 6 
- urokset 10 
- nartut 14 

    
KEHÄ 2   
Elisa Koivunen 41  
kääpiösnautseri, musta 17 10.00 
- pennut 1 
- urokset 5 
- nartut 11 

kääpiösnautseri, pippuri & suola 24 11.15 
- pennut 7 
- urokset 4 
- nartut 13 

mailto:info@koiratapahtuma.fi

