Borzoikubin ja Whippet-harrastajien yhteinen

LUONNETESTI
31.8.-1.9.2019

PAIKKA

TESTIIN EI SAA OSALLISTUA

Dobermannyhdistyksen maja, Jokiniementie 1,

sairas koira

Helsinki

kuuro koira

TUOMARIT
TUOMARIT

antidopingsäännön vastainen koira
kiimainen narttu

Riitta Lehmuspelto ja Tuija Juselius

narttu 30 vrk ennen synnytystä ja alle 75 vrk synnytyksen
jälkeen

VASTAAVA KOETOIMITSIJA

Luonnetestin ja MH-luonnekuvauksen välisen ajan pitää olla

Anna Mikkonen

vähintään 42 vrk.

KOEMAKSU

ILMOITTAUTUMISAIKA

Whippet-Harrastajat ry:n ja Suomen
Borzoiklubi ry:n jäsenet 45

€ (vuoden 2019

jäsenmaksu tulee olla maksettu)
Muut 55

€

22.7. ja 23.7.2019 klo 18-21
Muut rodut 29.7.2019 klo 18-21
Borzoit ja whippetit

Ilmoittautuminen ilmoittautumisaikana puhelimitse
numeroon

045 678 4068.

Ilmoittautumisajan jälkeen vapaita koepaikkoja voi

KOKEESSA ETUSIJA
Borzoilla ja whippeteillä. Kummallekin rodulle

tiedustella puhelimitse tai sähköpostilla Annalta:

on 10 koepaikkaa. Kummallekin päivälle

anna.eriikka@gmail.com

otetaan maksimissaan 10 koiraa. Varasijat
täytetään seuraavassa järjestyksessä:
1. borzoit borzoiden paikkoihin ja whippetit

Mahdollisista vapaista paikoista tiedotetaan sivuilla
www.whippetharrastajat.fi ja www.borzoiklubi.net
Ilmoittautumisen ja paikan varausvahvistuksen jälkeen

whippetien paikkoihin,
2. borzoit whippetien paikkoihin ja whppetit

tulee maksaa osallistujamaksu ja tehdä vielä sähköinen
ilmoittautuminen Virkku.net -palvelun kautta. Saat

borzoiden paikkoihin,

tarkemmat ohjeet ilmoittautumisen yhteydessä.

3. muut rodut.

OSALLISTUMISOIKEUS

YLEISÖ

Kennelliiton tai sen hyväksymään koirarekisteriin

on myös tervetullut seuraamaan koetta. Luonnetestiyleisöä

merkityillä koirilla, jotka ovat vähintään kahden ja

pyydetään noudattamaan seuraavia ohjeita:

alle seitsemän vuoden ikäisiä sekä Kennelliiton

Kentällä ei saa liikkua kun koiraa ollaan testaamassa;

määräysten mukai-sesti rokotettuja ja

odota tien laidassa, että sinut noudetaan koealueelle.

tunnistusmerkittyjä. Koiran tunnistusmerkintä

Testin aikana oleskelu "hiekkalaatikon" vieressä hiljaa,

tarkistetaan ennen koesuoritusta. Epäselvä

jotta koira voi keskittyä testiin. Vältä keskustelua testin

tatuointi tai toimi-maton mikrosiru estää koiran

aikana.

osallistumisen tapahtumaan. Koiran ohjaajan tulee

Turistikoiria ei voi ottaa testialueelle mukaan.

ottaa koiran rokotustodistus ja alkuperäinen

Paikalla ei ole yleisö-WC:tä eikä kanttiinia.

rekisteritodistus (kopio ei kelpaa) mukaan
kokeeseen. Kivesvikainen uros saa osallistua
testiin.

Valokuvaaminen on sallittu, videokuvaaminen jopa
suositeltavaa.

TESTIIN TARVITAAN TALKOOLAISIA!
Kummallekin päivälle tarvitaan työntekijöitä: avustavia henkilöitä radalle (tynnyrin vieritys, haalarin nosto, kelkan siirtäminen,
ampuminen). Tehtävät ovat helppoja ja niihin opastetaan ja kaikilla työntekijöillä on samalla mahdollisuus seurata koetta.
Talkoilemaan voi tulla myös vain muutamaksi tunniksi! Myös kokeeseen osallistuvien koirien ohjaajat voivat toimia esim. osan
päivästä radalla avustavissa tehtävissä. Ilmoittaudu talkoolaiseksi Marjukalle:

mbastamow@gmail.com

