
Näyttelyssä arvostellaan villakoirat, myös pennut
(5-7 kk & 7-9 kk) ja jälkeläisluokka. Arvostelut
alkavat klo 10.00.

Tiedustelut
Vain ilmoittautumisia koskevat tiedustelut:
Showlink Oy arkisin klo 11-17 puh. 09 88730 320
tai e-mail: info@showlink.fi 

Muut tiedustelut
svkturku@gmail.com

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautumiset 9.8. / 16.8.2021 mennessä.
Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn näytteilleaset-
taja sitoutuu noudattamaan Suomen Kennelliiton 
voimassa olevia näyttelysääntöjä ja niitä täyden-
täviä ohjeita sekä rokotusmääräyksiä. Säännöt 
löytyvät Kennelliiton kotisivuilta.

Ilmoittautuminen netissä: www.showlink.fi 
tai postitse Kennelliiton ilmoittautumislomakkeella, 
kopio maksukuitista mukaan liitettynä, osoitteella:
Villakoirien erikoisnäyttely 12.9.2021
Ulla Liljeqvist
Uudenmaankatu 16 A 21
20500 Turku

Kirjeenä lähetettävien ilmoittautumisten maksut
tulee suorittaa tilille:
IBAN FI85 5612 1120 1666 13
OKOYFIHH

ILMOITTAUTUMISMAKSUT
Ilmoittautumismaksut 9.8.2021 mennessä maksettu-
na ja ilmoitettuna: ilmoittautumismaksu 35 €, saman 
omistajan seuraavat koirat 30 €, pennut ja veteraanit 
30 €, yli 10-v. ilmaiseksi veteraaniluokkaan.
Viimeinen ilmoittautumisaika vain netissä 10.8.-
16.8.2021, jolloin kaikki koirat, myös veteraanit, 45 €

Lisätietoa
Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen koiraa ei
voida siirtää toiseen luokkaan (ellei kysymyksessä ole 
järjestäjästä johtuva virhe). 
Uros, jolla ei ole normaalit kivekset saa hylätyn.

Huom! Alennuksen (saman omistajan toinen jne.
koira) saaminen edellyttää sitä, että
ilmoittautumiskaavakkeet ja kopio maksukuitista
lähetetään ehdottomasti samassa kirjekuoressa
tai tehdään samalla netti-ilmoittautumiskerralla.
Alennus lasketaan vain täysihintaisista
ilmoittautumismaksuista (ei pentujen tai
veteraanien maksuista).

Tiedustelut Showlinkiltä: Mainitsethan tieduste-
lussasi / sähköpostissasi näyttelyn nimen sekä koiran 
rekisterinumeron, jota tiedustelu koskee. Jollet saa 
ilmoittautumisestasi vahvistusta sähköpostiisi, ota 
välittömästi yhteyttä asiakaspalveluumme. Tarkasta 
ilmoittautumisesta koirasi tiedot ja kilpailuluokka.

Ilmoittautuminen on tehtävä kirjallisesti - pelkkä näyt-
telymaksun suoritus ei ole ilmoittautuminen! Kirjal-
lisen ilmoittautumisen voit tehdä joko vahvistettuna 
netti-ilmoittautumisena tai postita kopio maksukuitista 
sekä ilmoittautumislomake kirjeenä viimeistään vii-
meisenä ilmoittautumispäivänä.

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään

Villakoirien Villakoirien erikoiserikoisnäyttely näyttely 

12.9.202112.9.2021
Tuorlan Majatalo, Tuorlantie 1, KaarinaTuorlan Majatalo, Tuorlantie 1, Kaarina

TUOMARIT
toy- ja isovillakoirat Bente Bjerkaas, Norja

kääpiövillakoira Juha Palosaari, Suomi
keskikokoinen villakoira Michael Ganzer, Ruotsi

Ryhmäkilpailut
paras kasvattaja- ja jälkeläisryhmä Bente Bjerkaas

paras pentu ja veteraani Juha Palosaari
Best In Show Michael Ganzer

tai postitse Kennelliiton ilmoittautumislomakkeella, 
kopio maksukuitista mukaan liitettynä, osoitteella:


