
Club ShowTERVETULOA HARTOLAAN 14-15.3.2020
Lauantaina 14.3.2020 järjestetään villakoirien epävirallinen erikoisnäyttely eli Club Show Hartolan upeassa Linna-hotellissa 
(Kaikulantie 86, Hartola). Valoisa, lämmin, keinonurmialustalla oleva halli on ihanteellinen näyttelypaikka! 

Tervetulleita ovat kaikki rekisteröidyt, Kennelliiton ohjeiden mukaisesti tunnistusmerkityt ja rokotetut villakoirat!

Club Show on erinomainen harjoittelumahdollisuus 
pääerikoisnäyttelyä varten - Club Showsta jaetaan myös 
pisteet Vuoden Näyttelyvillakoira-kilpailuun erikoisnäyttelyn 
mukaisesti. 

Tuomarina toimii Maud Nilsson Norjasta.

ILMOITTAUTUMISET 20.2.2020 MENNESSÄ:
25 EUR / koira
20 EUR / saman omistajan 2. jne. koira
Parikilpailu 5 EUR / pari
Handler-kilpailut sekä Lapsi&koira 5 EUR

Ilmoittautumiset maksetaan Keski-Suomen Villakoirien tilille FI72 1045 3501 0295 23. Ilmoittautumiset postitetaan osoitteella 
Susanna Häggblom, Topiaksentie 6 B, 40500 Jyväskylä tai sähköpostitse ksvillikset@gmail.com Liitä ilmoittautumisen liitteeksi 
ilmoittautumiskaavake sekä kuitti maksusta

Huom! 
Aikataulukirje lähetetään osallistujille sähköpostitse, numerolaput jaetaan paikan päällä rokotusten tarkastuksen yhteydessä.

ARVOSTELULUOKAT
Baby-luokka (5-alle 7 kk)
Pentuluokka (7-alle 9 kk)
Junioriluokka (9-18 kk)
Nuorten luokka (15-24 kk)
Avoin luokka (15 kk-alle 8 v)
Valioluokka (vähintään 15 kk ikäiset koirat, 
jotka ovat jonkin maan muotovalioita)
Veteraaniluokka (yli 8-vuotiaat)
Turisti-luokka (yli 9 kk ikäiset koirat, joilla 
on jokin hylkäävä virhe, esim. purenta- tai 
kivesvika tai ovat lyhyessä trimmauksessa)
Parikilpailu (saman esittäjän kaksi saman 
rotuista koiraa, voivat olla myös samaa 
sukupuolta)
Kasvattajaluokka (saman kasvattajan 
4 kasvattia, vähintään kahdesta yhdistelmästä)

Lisäksi Junior Handler (10-17-vuotiaat), Senior Handler 
(yli 18-vuotiaat) sekä Lapsi&koira-kilpailu (alle 10-vuoti-
aille lapsille).

Kaikissa luokissa annetaan kirjallinen arvostelu (paitsi parikilpailu 
ja handler-kilpailut). Laatuarvosteluja ei jaeta, tuomari sijoittaa 
kussakin luokassa 4 parasta koiraa. Tuomari voi antaa haluamilleen
koirille Kunniapalkinnon (KP), jonka saaneet sijoittuneet koirat 
(enintään 4 koiraa/luokka) jatkavat Paras Uros/Narttu-kilpailuun.



MAJOITUKSET
Koko Linna-hotellin majoituskapasiteetti on varattu villakoiraväen käyttöön. Majoitusvarauksia ei voi
tehdä suoraan hotelliin – varaukset tehdään keskitetysti Keski-Suomen Villakoirien kautta.

Huonehinnat:
85 EUR / vrk / yhden hengen huone
115 EUR / vrk / kahden hengen huone
140 EUR / vrk / kolmen hengen huone
180 EUR / vrk / neljän hengen huone

Hinnat sisältävät saunan ja aamiaisen. Huoneita on saatavilla rajoitettu määrä.
Huonevarauksia otetaan vastaan sähköpostitse ksvillikset@gmail.com 1.10.2019 alkaen, huoneet
täytetään varausjärjestyksessä. Viestissä tulee olla vähintään yhden majoittujan nimi per huone sekä
tieto tehdäänkö varaus yhdeksi vai kahdeksi yöksi. Huone tulee maksaa ennakkoon Keski-Suomen
Villakoirien tilille FI72 1045 3501 0295 23, maksu suoritettuna 28.2.2020 mennessä. Tämän jälkeen
maksamattomat huoneet vapautetaan myyntiin ilman erillisilmoitusta. Maksetuista huoneista ei
palauteta rahaa, mikäli peruutus tapahtuu 28.2. jälkeen.

KARAVAANARIT
Asuntoautoilla ja -vaunuilla on mahdollisuus yöpyä 
Linna-hotellin parkkialueella.
Hinta 30 EUR / koko viikonloppu, sisältää sähkön.
Varaukset 1.10.2019 alkaen sähköpostitse 
ksvillikset@gmail.com

Maksu ennakkoon Keski-Suomen Villakoirien tilille 
FI72 1045 3501 0295 23, maksu suoritettuna
28.2.2020 mennessä. Tämän jälkeen maksamat-
tomat varaukset peruutetaan ilman erillisilmoitusta.
Maksetuista paikoista ei palauteta rahaa, mikäli 
peruutus tapahtuu 28.2. jälkeen.

ILLANVIETTO
Järjestämme yhteisen illanvieton lauantaina 14.3. 
Club Shown jälkeen. Tarkka kellonaika ilmoitetaan
myöhemmin. Illalliskortti 20 EUR/henkilö sisältäen 
päivällisen noutopöydästä, lapset 4-12 v 10 EUR 
/henkilö. 

Ilmoittautumiset ennakkoon sähköpostitse 
ksvillikset@gmail.com 28.2.2020 mennessä.
Maksu suoritetaan Keski-Suomen Villakoirien tilille 
FI72 1045 3501 0295 23, maksut 28.2.2020
mennessä.

TRIMMAUSKURSSI, yhteistyössä Botaniqa
Club Show-tuomarimme Maud Nilsson jää sunnuntaiksi pitämään näyttelytrimmauskurssia. Kurssi on suunnattu jo 
aiempaa trimmauskokemusta omaaville, tarkoituksena hioa näyttelytrimmaustaitoja sekä harjoitella viimeistelyä 
(esim. päätukan laittoa).

Kurssi alkaa klo 10.00, kesto noin 4 tuntia. Opetuskielenä englanti. Oma pöytä + välineet mukaan.

Osallistumismaksu 50 EUR / henkilö, kuunteluoppilaat 20 EUR / henkilö. Paikkoja rajoitettu määrä. Koiran kanssa 
osallistuville hinta sisältää myös Botaniqa- tuotelahjan. Ilmoittautumiset 28.2.2020 mennessä sähköpostitse 
ksvillikset@gmail.com Osallistumismaksu tulee olla ennakkoon maksettuna tilille FI72 1045 3501 0295 23, maksu 
28.2.20 mennessä.
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RALLY TOKO
Järjestämme myös omat möllikilpailut Rally Tokossa sunnuntaina 15.3. klo 11.00 alkaen.
Luokat:
Möllit (saa palkata, vähennetään 10 pistettä)
Alokkaat
Konkarit

Mölliluokkaan saavat osallistua kaikki, vain möllit ja alokasluokan koirat palkitaan. Ei hylkäyksiä. Konkareihin saavat 
osallistua vain AVO-, VOI- tai MES-luokassa startanneet. Virhepisteet suorituksista 1, 3, 10 ja hylätty kuten oikeissakin 
kisoissa. Osallistumismaksu 5 EUR / startti. 

Kilpailu järjestetään mikäli vähintään 20 ennakkoilmoittautunutta. Ilmoittautua voi myös paikan päällä.
Ilmoittautumiset sähköpostilla ksvillikset@gmail.com 20.2.2020 mennessä.

AGILITY
Yhdistä näyttelyreissuun myös agilitya ja osallistu villakoirien omaan mölliagilityyn! Kisa käydään lauantai-iltana, heti 
Club Shown päätyttyä (noin klo 17 alkaen).

Luokat:
Möllit (ei keinua ja keppejä)
1-luokka (helppo 1-luokan rata)
Konkarit (jo virallisissa agilitykisoissa startanneet)
Kaikissa luokissa kolme kokoluokkaa, minit, medit ja maksit.

Kisoissa saa palkita kontakteilla, siitä tulee 5 vp / palkka. Mölliluokassa ei tule hylkäystä, vaan ”hylkäyksestä” saa 10 
virhepistettä. Mölliluokkaan saavat osallistua kaikki, vain möllit ja 1 lk koirat palkitaan. Konkareihin saavat osallistua 
vain virallisissa kisoissa startanneet. Konkariluokassa osallistujat palkitaan säkäluokittain ristiin. Kaikissa luokissa 
koirakko hylätään, jos koira karkaa. radalta tai merkkaa esteitä. Paras tulos jää voimaan, myös uusinnat huomi-
oidaan. Osallistumismaksu 5 EUR / startti, uusintarata 2 EUR. Kilpailu järjestetään mikäli vähintään 20 ennakkoilmoit-
tautunutta. Ilmoittautua voi myös paikan päällä. Ilmoittautumiset sähköpostilla ksvillikset@gmail.com 20.2.2020
mennessä.


