Tervetuloa Suomen Terrierijärjestön
erikoisnäyttelyyn 27.5.2022 Joensuuhun!
Perinteinen Terri-Eri on jälleen käsillä. Näyttelyyn on ilmoittautunut yli 500 koiraa. Suomen Terrierijärjestön näyttelytoimikunta kiittää kaikkia koiransa ilmoittaneita!
Palkinnot ja lisäpalkinnot
Kehässä jaetaan ruusukkeet, muut palkinnot voit noutaa infopisteestä, jossa on myös palkintojenjakopiste. Palkintoja ei postiteta jälkikäteen.
Parikilpailuun ilmoittautuminen on myös infopisteellä.
Rokotukset ja tunnistusmerkintä
Näyttelyssä noudatetaan SKL:n tunnistusmerkintä- ja rokotusmääräyksiä sekä dopingsääntöjä. Typistetyt koirat eivät saa
osallistua näyttelyyn. Mikäli koira hylätään puutteellisten
tunnistusmerkintöjen tai rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei palauteta.
Aikataulu ja sijainti
Näyttelypaikka on Joensuun ravirata, Linnunlahdentie 5, 80110
Joensuu.
Arvostelu alkaa kehissä klo 12:00.
Huolehdi siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla.
Rodun arvostelua ei aloiteta ennen aikatauluun merkittyä aloitusaikaa.
Tuomarimuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarimuutoksia,
jotka selviävät oheisesta aikataulusta. Etukäteen varalle ilmoitetulle tuomarille siirretyt rodut on merkitty # -merkillä muille
tuomareille siirretyt rodut on merkitty *-merkillä, ¤ -merkillä
muutokset oikeuttavat maksunpalautukseen vain muutosta ennen ilmoitettujen koirien osalta. Näyttelymaksua ei palauteta,
mikäli rotu on siirretty etukäteen ilmoitetulle varatuomarille.
Mikäli haluat peruuttaa osallistumisen tuomarimuutoksen takia, laita sähköpostia viimeistään 23.5.sähköpostilla, jonka otsikko on Peruutus TerriERI2022 e-mail: anne_sinisalo@msn.
com. Liitä mukaan kuitti maksusta, koiran kilpailunumero, maksajan nimi ja tilinumero. Perutuista osallistumisista perimme
käsittelymaksun 2 €.
Yleistä näyttelystä
Muista ottaa koiran näyttelynumero ja rokotustodistus mukaan.
Rokotukset tarkastetaan pistokokein jonoutumisen estämiseksi.
Turistikoiria koskevat samat tunnistusmerkintä- ja rokotusmääräykset kuin näyttelyyn ilmoitettuja koiria.

Yleisö on tervetullut
näyttelyymme. Meillä ei
ole pääsymaksua.
Tule näyttelypaikalle vain
terveenä, huolehdi hyvästä käsihygieniasta, pidä tarvittaessa
etäisyyttä muihin ja käytä harkintasi mukaan kasvomaskia.
Pysäköinti
Pysäköinti 2 € / auto, MOBILEPAY lyhytnumero 48218 tai käteinen. Varaathan tasarahan valmiiksi!
Näyttelyteltat
Telttoja saa pystyttää vain siihen varatuille alueille (ks kehäkartta). Seuraa järjestäjien ohjeita telttojen ja häkkien sijoittelussa.
Sähköiset arvostelut ja luettelo
Näyttelyssä on käytössä sähköiset arvostelut. Arvostelu lähetetään ilmoittajan sähköpostiin ja on myös luettavissa jalostustietojärjestelmästä, Showlinkin tulospalvelusta sekä mobiililuettelosta. Paperisia arvosteluja ei jaeta. Sähköisen näyttelyluettelon
hinta on 2,99 € ja sen voi ostaa viikkoa ennen näyttelyä Showlinkin verkkopalvelusta. Luettelo julkaistaan näyttelyaamuna klo
6:00 ja näyttelyn kulkua voi siitä seurata myös etänä.
Poikkeusjärjestelyt ja ohjeet
Näyttelyssä noudatetaan viranomaisten määräyksiä ja suosituksia sekä Kennelliiton ohjeita. Järjestelyihin voidaan joutua tekemään muutoksia, jos yleiset ohjeet ja määräykset muuttuvat.
Mahdollisista muutoksista tiedotamme STJ:n nettisivuilla osoitteessa www.terrierijariesto.fi ja Facebookissa www.facebook.
com/Terri-Eri-2022-103912448839946 sekä mahdollisuuksien
mukaan osallistujille sähköpostitse.
Tiedustelut
Anne Eriksson 040 561 4689, anne.eriksson@elisanet.fi
Kiitos kun jaksoit lukea!

Tervetuloa terrierien omaan Terri-Eriin!
Sponsorimme EUKANUBA tarjoaa osallistujille etukoodin käytettäväksi ajalle 19.5. -19.6.2022,
alennus 10 €:n yhdestä vapaavalintaisesta Eukanuba tuotteesta. Alennuksen saanti edellyttää,
että asiakas on aktivoinut
koodin TERERK22 omassa Bonuscard profiilissaan.

ARVIOITU AIKATAULU

# = ennakkoon ilmoitettu tuomari. Ei oikeuta maksupalautukseen
¤ = nämä muutokset oikeuttavat maksunpalautukseen vain muutosta
ennen ilmoitettujen koirien osalta.
* = tuomarimuutos, joka oikeuttaa maksupalautukseen

KEHÄ 1			
Benny Blidh Von Schedvin			

70

amerikanstaffordshirenterrieri
57
pennut 5, urokset 18		
nartut 36 				
bedlingtoninterrieri			
13
			

12.00

karkeakarvainen kettuterrieri		
14
sileäkarvainen kettuterrieri		
14
lakelandinterrieri			
6
Saija Juutilainen 			31
staffordshirenbullterrieri		
20
walesinterrieri			
3
* yorkshirenterrieri			
8
			

12.00

KEHÄ 2			
Tiina Hallstén				34

13.15

14.15

KEHÄ 7			
Wayne Douglas				63

KEHÄ 3			
Gertrud Hagström			79

irlanninterrieri			
15
12.00
skotlanninterrieri			
9
valkoinen länsiylämaanterrieri
16
13.30
# jackrussellinterrieri		
39
pennut 4, urokset 13, nartut 22		
			

KEHÄ 4			
Paul Scanlon				65

vehnäterrieri			
12
12.00
borderterrieri			
15
glen of imaalinterrieri		
28
13.45
pennut 2, urokset 13, nartut 13		
* brasilianterrieri			
8
* saksanmetsästysterrieri		
2
			
			

KEHÄ 5			
Suzanne Pattyn				

83

parsonrussellinterrieri		
42
pennut 4,urokset 17
nartut 21 				
cairnterrieri			
20
airedalenterrieri			
21
			

KEHÄ 6			
Irina Poletaeva				

Airedalenterrieri -erikoisnäyttely
amerikankarvatonterrieri		
amerikanrottaterrieri		
andalusianrottakoira		
englanninkääpiöterrieri		

18

13.15

21
3
5
2
8

10.00
12.00

15
5
1
5

13.30

Marjo Nygård				26
norwichinterrieri			
norfolkinterrieri			
biewerterrieri			
ceskyterrieri			

12.00

kerrynterrieri			
skyenterrieri			
dandiedinmontinterrieri		
silkkiterrieri			
* kääpiöbullterrieri			

Saana Pirinen		

JH 10-13				
JH 14-17				
			

3
16
7
14
23

12.00

4
3

16.00

KEHÄ 8			
Sherril Goodwin				60
kääpiöbullterrierit Open Show
22
¤ bullterrieri			
9
australianterrieri			
30
urokset 12, 		
nartut 18 				
manchesterinterrieri		
21

13.15

9.30
12.00
13.15

