Suomen Englanninbulldoggiyhdistys ry:n
virallinen pääerikoisnäyttely 2019
Lauantaina 24.8.2019 Espoossa
Pirttimäen ulkoilualueella
Kunnarlantie 110, 02740 Espoo

Tuomarina: Lieza Handley(kennel Haddaway) ja varalla Sharon Evison(kennel Kikuchi)
Arvostelu alkaa klo 10.00

Ilmoittautuminen:
Aikaisempi ilmoittautuminen 29.6.2019 mennessä
Myöhempi ilmoittautuminen 30.6. – 3.8.2019 (korotettu hinta)
Ilmoittautuminen ja hintatiedot: www.showlink.fi tai www.seby.fi
Ilmoittautumistiedustelut:
Showmedia Oy puh. 09 887 30311 arkisin klo 11-17
tai sähköpostilla info@showlink.fi
Näyttelytiedustelut:
Marjo Sneck, puh. 0503612791 arkisin klo 18-20 ja viikonloppuisin
tai sähköpostilla sihteeri@seby.fi

Ilmoittautumiset 29.6./27.7.2019 mennessä Kennelliiton ilmoittautumislomakkeella (www.kennelliitto.fi >
Kennelliitto > Lomakkeet ja säännöt > Näyttelylomakkeet), kopio maksukuitista mukaan liitettynä,
osoitteella:
ENGLANNINBULLDOGGIEN ERIKOISNÄYTTELY 2019
PL 50
02771 ESPOO
tai osoitteessa www.showlink.fi
PANKKIYHTEYS:
FI77 1012 5000 2163 93
Saaja: Suomen Englanninbulldoggiyhdistys
Viite: 9001
Ulkomailta maksettaessa BIC/SWIFT: NDEAFIHH
Maksukuittiin kirjataan koiran nimi (koko kennelnimi), omistaja ja luokka.
Ilmoittautumiset 3.8.2019 mennessä vain sähköisesti osoitteessa www.showlink.fi
Netti-ilmoittautuminen maksetaan verkkopankilla tai luottokortilla ilmoittautumisen yhteydessä ohjelman
antamien ohjeiden mukaan. Heti kun ilmoittautuminen on kirjautunut Showlinkin järjestelemään, lähtee
järjestelmästä vahvistus ilmoittautumisesta ilmoittajan sähköpostiosoitteeseen.
Pelkkä näyttelymaksun suoritus ei ole ilmoittautuminen, vaan ilmoittautuminen on aina tehtävä kirjallisesti.
ILMOITTAUTUMISMAKSUT 29.6.2019 mennessä
1. koira
32 euroa (sis. luettelon)
2. koira
28 euroa
3. jne. koira
22 euroa
Pennut 5-7 kk
20 euroa
Pennut 7-9 kk
20 euroa
Veteraanit
0 euroa veteraaniluokkaan ilmoitettuna
ILMOITTAUTUMISMAKSUT 30.6. – 27.7.2019:
Kaikki koirat
38 euroa (sis. luettelon)
Pennut 5-7 kk
25 euroa
Pennut 7-9 kk
25 euroa
Veteraanit
0 euroa veteraaniluokkaan ilmoitettuna
ILMOITTAUTUMISMAKSUT 28.7.- 3.8.2019 VAIN NETIN KAUTTA
Kaikki koirat
45 euroa (sis. luettelon)
Pennut 5-7 kk
30 euroa
Pennut 7-9 kk
30 euroa
Veteraanit
30 euroa veteraaniluokkaan ilmoitettuna
Alennuksen (saman omistajan 2. jne. koira) saaminen edellyttää sitä, että ilmoittautumiskaavakkeet ja kopio
maksukuitista lähetetään samassa kirjekuoressa. Alennus lasketaan vain täysihintaisista
ilmoittautumismaksuista (ei pentujen maksuista). Netti-ilmoittautumisessa alennus otetaan huomioon silloin,
kun koirat ilmoitetaan samalla kertaa.

Näyttelyluokat:
Erikoisnäyttelyssä on mukana kaikki näyttelyluokat:
Epävirallinen pentuluokka
Pentuluokka
Junioriluokka
Nuorten luokka
Avoin luokka
Valioluokka
Veteraaniluokka
Kasvattajaluokka
Jälkeläisluokka

5 kk – alle 7 kk
7 kk – alle 9 kk
9 kk – 18 kk
15 kk – alle 24 kk
15 kk tai yli
15 kk tai yli
8 vuotta tai yli

Kasvattajaluokkaan ja jälkeläisluokkaan osallistuvien koirien tulee olla 9 kuukautta täyttäneitä.
Jälkeläisluokka voidaan esittää, jos periyttäjäkoira on paikalla näyttelyssä. Koiran ei tarvitse osallistua
muihin kilpailuluokkiin.
Näyttelyssä noudatetaan Kennelliiton rokotusmääräyksiä. Tarkempaa tietoa rokotusmääräyksistä saa
osoitteesta www.kennelliitto.fi > Lomakkeet ja säännöt.
Näyttelyyn osallistuvan koiran tulee olla tunnistusmerkitty. Näyttelyssä noudatetaan Kennelliiton antidopingsääntöjä.

Majoittuminen
Majoitusmahdollisuuksia viikonlopuksi voi tiedustella osoitteesta http://www.booking.com/
Tervetuloa viettämään mukavaa päivää bulldoggien parissa!
Näyttelytoimikunta
Erikoisnäyttelymme yhteistyökumppaneina toimii

