
Tervetuloa siperianhuskyjen erikoisnäyttelyyn 
Espoon Sun Camping Oittaalle14.-15.9.2019! 
 
Arvoisa näytteilleasettaja 
 
Ohessa viitteellinen aikataulu ja yleistä infoa näyttelystä. Näyttelyyn on ilmoitettu  
346 koiraa, 19 kasvattajaryhmää ja 13 jälkeläisryhmää. Tuomareina toimivat Annica Uppström 
ja Ewa Widstrand Ruotsista. 
 
14.9. Lauantaina pennut ja urokset 
 
Kehä 1  
Annica Uppström, Ruotsi 79 
urokset junioriluokka  17  10:00 
urokset avoin luokka  31 
Lounas (jh-kilpailu)  12:30-13:30 
urokset avoin luokka jatkuu 
urokset valioluokka   9 14:15 
urokset veteraaniluokka  20 
 
 
Parhaan uroksen valinta 
 

Kehä 2  
Ewa Widstrand, Ruotsi 76 
urokset pennut 5-7kk   8 10:00 
urokset pennut 7-9kk    2 
parhaan urospennun valinta 
nartut pennut 5-7kk 14 
nartut pennut 7-9kk    1 
parhaan narttupennun valinta 
BIS-pentu 
urokset nuorten luokka  14 
Lounas  12:30-13:30 
urokset käyttöluokka  37 13:30 

 
15.09. Sunnuntaina nartut ja loppukilpailut 
 
Kehä 1  
Annica Uppström, Ruotsi 95 
nartut avoin luokka  44  08:30 
Lounas  11:30-12:30 
nartut käyttöluokka  51 12:30 
 
 
Parhaan nartun valinta 
 

Kehä 2  
Ewa Widstrand, Ruotsi 96 
nartut junioriluokka  32 08:30 
nartut nuorten luokka  28 
Lounas  11:30-12:30 
nartut nuorten luokka jatkuu 
nartut valioluokka    6 13:00 
nartut veteraaniluokka  30 

 
Loppukilpailut n. klo 16:00 
BIS-veteraani  Annica Uppström, Ruotsi 
BIS-kasvattajaluokka  Annica Uppström, Ruotsi 
BIS-jälkeläisluokka  Ewa Widstrand, Ruotsi 
BIS  Annica Uppström, Ruotsi 
 
Arvostelu alkaa kehissä lauantaina klo 10.00 ja sunnuntaina klo 8.30. 
Näyttelypaikan lähellä on Ravintola & Ulkoilukeskus Oittaa, josta saa buffetlounaan klo 11.00-
15.00 hintaan 12 € (auki la ja su 10-16). 
Lauantaina kehässä 1 pidetään ruokatauon aikana ennen kehien alkua n. klo 13:15 ilmainen 
Junior Handler- kilpailu lapsille ja nuorille, johon voi ilmoittautua 8.9. mennessä osoitteeseen 
shserkkari2019@gmail.com 
 

 



Paikalla on molempina päivinä Siperianhuskyseuran tarvikevälitys ja muita myyntikojuja. 
Yleistä infoa tapahtumasta löydät internetsivuilta https://shserkkari19.weebly.com/ ja 
facebookista ryhmästä nimeltä Siperianhuskyseuran Erikoisnäyttely 2019. 
 
Ilmoittautuminen, numerolaput ja rokotusten tarkastus 
Tämän kirjeen ohessa ovat koiriesi numerolaput.  
Numerolappuja on saatavissa myös näyttelyn ilmoittautumis/rokotusten tarkastuspisteeltä. 
Rokotustodistusten tarkistus alkaa lauantaina klo 8:00 ja sunnuntaina klo 7:00. Koirien tulee 
saapuanäyttelypaikalle tuntia ennen ohjeellista arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään kello 
12:30. 
Kaikkien koirien rokotukset tarkistetaan. 
Ilmoittautumispisteeltä voi ostaa näyttelyluettelon hintaan 5 € (etukäteen varanneille 3 €). 
Varaathan tasarahan. 
Koiran tulee olla rokotettu ja tunnistusmerkitty Suomen kennelliiton sääntöjen 
mukaisesti.Viimeisimmät määräykset löytyvät mm. Koiramme-lehdestä ja SKL:n 
nettisivuiltawww.kennelliitto.fi. 
Tunnistusmerkintä 
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. 
Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on koiran omistajalla oltava 
mukanaan lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy lukemaan. Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota 
ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä tapahtumasta. 
Antidoping-valvonta 
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat 
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa 
osoitteessa www.kennelliitto.fi. 
Muista ottaa mukaasi koiran rekisteri-ja rokotustodistus. Numerolapun kiinnittämistä 
vartentarvitset hakaneulan tai numerolapun pidikkeen. Lisäksi mukaan kannattaa ottaa 
vesikuppi jakakkapusseja. 
 
Huomioitavaa näyttelypaikalla 
-Noudatathan siisteyttä näyttelyalueella, kerää roskat ja koirien jätökset asianmukaisiin 
roskiksiin. 
-Mahdollisuus koirien ketjuttamiseen on rajoitettua. Esim. kaikilta asuntovaunupaikoilta ei löydy 
ketjuttamiseen sopivia puita tms. Huom! Ketjuttamisesta EI SAA aiheutua minkäänlaisia 
vaurioita esimerkiksi leirintäalueen nurmelle. Ketjua ei saa missään tapauksessa kytkeä 
suoraan puuta vasten. Käytä narua/liinoja tai pujota ketju suojan sisään. Kaikki ketjussa 
pidettyjen koirien mahdollisesti aiheuttamat jäljet tai vahingot ovat omistajan vastuulla ja 
johtavat korvausvaatimuksiin leirintäalueen taholta.  
- Näyttelypaikan toisessa reunassa on vakituisia karavaanaripaikkoja, joten alueella on 
hiljaisuus klo 22:00-7:00 
-Jokainen vastaa itsensä ja koiriensa mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta. 
 
  



Lisätietoja 
Minna Räsänen: 0451122482 
Kirsti Parikka: 040 736 5769 
Majotusvaraukset ja tiedustelut (mökit, asuntovaunu/auto, teltta): SunCamping Espoo,  
puh. 045 255 0077 
Näyttelypaikan osoite on Oittaantie 1, Espoo. Opasteita pyritään asettamaan tien varteen 
Kehä III:lta lähtien.  
Mikäli puhelimessasi on asennettuna esim. GoogleMaps, voit käynnistää navigoinnin myös 
Showlink appista (vaikka et ostaisikaan luetteloa sähköisenä). 

Seuraa näitä kylttejä: 

 

 


