
Erikoisnäyttely 2017 samojedinkoirille 
Kemiön Brusaby 
la 10.6.2017 ja su 11.6.2017 
 
Palkintotuomari: Christina Chapman, Iso-Britannia 
 
 
Näyttelyssä arvostellaan myös pennut (5 - alle 7 kk ja 7 - alle 9 kk) sekä epävirallinen jälkeläisluokka.  
Lauantaina 10.6. arvostellaan pennut ja urokset, sunnuntaina 11.6. nartut ja ryhmät. 
 
Paikka  Axxell Brusaby, Brusabyntie 2, 25700 Kemiö 
 
Ilmoittautumiset 8.5.2017 mennessä osoitteella 

Samojedinkoirien ER 2017, PL 50, 02771 ESPOO tai internetissä osoitteessa 
ilmoittautuminen.kennelliitto.fi > Samojedinkoirien erikoisnäyttely 
Huom! Mikäli ilmoitat veteraaniluokkaan koiran, joka täyttää tänä vuonna 10 vuotta 
ilmoittautumispäivämäärän jälkeen, tee ilmoittautuminen postitse. Netti-ilmoittautuminen 
ei valitettavasti huomioi tänä vuonna myöhemmin 10 vuotta täyttäviä 
ilmoittautumismaksussa. 

 
Ilmoittautumismaksut 

36 € (sis.luettelon), saman omistajan 2. jne. koira 32 €, pennut ja veteraanit 
30 €, vuonna 2017 10 v. täyttävät ja sitä vanhemmat veteraanit ilmaiseksi. Näyttelyssä 
arvostellaan myös pennut (5-7 kk & 7-9 kk) ja kasvattajaluokan lisäksi arvostellaan 
epävirallinen jälkeläisluokka. 
 
Maksut tilille: Suupohjan Osuuspankki Kauhajoki FI14 4730 4020 1500 75 / Suomen 
Samojedinkoirayhdistys/erik.näytt. 
Betalningar från utlandet/payments from abroad  
IBAN: FI14 4730 4020 1500 75, BIC: HELSFIHH / Suomen Samojedinkoirayhdistys 
 
Kopio maksukuitista ilmoittautumisen mukaan. 
 

Aikataulut Arvostelu alkaa lauantaina klo 11.00 ja sunnuntaina klo 10.00. Näyttely pidetään ulkona. 
 
Tiedustelut  Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 

Showlink, arkisin klo 11-17 p. 09 8873 0320 tai sähköposti: info@showlink.fi .  
Muut tiedustelut: p. 040 761 4365. 
 

Näyttelyn kotisivut www.samy.fi 
 
Ajo-ohje Näytteilleasettajille lähetetään ajo-ohje. Paikan osoite yllä. 
 
Rokotukset ja 
tunnistusmerkintä 

Näyttelyyn saavat osallistua vain ne koirat, jotka on rokotettu ja tunnistusmerkitty 
Suomen Kennelliiton sääntöjen mukaisesti. 
Koska alueella on muita koiria ja eläimiä niin toivomme että kaikki koirat ovat yli 5 kk 
vanhoja, rokotettuja sekä madotettuja. 

 
Antidoping-valvonta 

Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping -säännöt ovat astuneet voimaan 
1.1.2007. Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, 
kilpailuja ja kokeita. Lisää tietoa löytyy osoitteesta www.kennelliitto.fi 

  



Ilmoitukset  
näyttelyluetteloon 

NÄYTTELYLUETTELOON tulevat ilmoitukset 8.5. mennessä osoitteella 
Hanne Ahola, Sylvesterinkuja 3a, 00370 Helsinki, hanne.ahola@helsinki.fi, 
puh. 040 761 4365. 
 
Näyttelyluettelon ilmoitushinnat: 
Kennelilmoitukset 1/1 sivu 17 €, 1/2 sivu 10 €, 1/3 sivu 7 € 
Muut ilmoittajat 1/1 sivu 25 €, 1/2 sivu 15 €, 1/3 sivu 10€ 

 
Majoitus Olemme varanneet yhteensä 23 kahden hengen huonetta (kolmen tai neljän huoneen 

soluja yhteiskeittiöllä) joihin voidaan majoittaa 2 x 23 henkilöä ja enintään 46 koiraa (2 
koiraa / huone). Tämän lisäksi meillä on vapaana saman verran kahden hengen huoneita 
joissa voi yöpyä ilman koiraa. Asuntoautoille/-vaunuille löytyy 20 sähköpaikkaa, 
tarvittaessa voimme järjestää niitä enemmänkin. 

 
MAJOITUSHINNAT 
- Kahden hengen huone 25 €/hlö/vrk 
- Kahden hengen huone yhdelle 35 €/hlö/vrk 
- Majoittuva koira 5 € 
- Lakanapaketti (lakanat + pyyheliina) 10 €/hlö 
- Sähköpaikka asuntoautolle/-vaunulle 10 €/paikka/vrk 

 
Ruokailut  Paikassa on ravintola, johon olemme sopineet sopimushinnat. 

- Aamiainen (kahvi/tee, puuro, aamiaismuro, leipä, juusto, leikkele jne) 5 €/hlö 
- Lounas (lämminruoka + salaattipöytä, leipä, vesi/maito/mehu) 7 €/hlö. 

Tarjolla myös kasvisvaihtoehto. 
 

Aamiainen tarjoillaan klo 7.30-8.30. Lounaan ajankohta tarkentuu aikataulujen selvittyä. 
 

Varaukset Sähköpostilla brusaby@axxell.fi, viestikenttään pyydämme merkitsemään 
”samojediyhdistys” niin tiedämme mihin varaus kuuluu. 
Puhelimitse 029 001 7275 
 
Varausta tehdessä pyydämme ilmoittamaan 
- Majoittujien nimet + laskutusosoite 
- Majoittuvat koirat 
- Haluatteko varata myös lakanapaketin 
- Syöttekö lounasta (la/su) ja aamiaista (la/su) 
- Mahdolliset allergiat tai jos valitsette kasvisvaihtoehdon 
 
Majoitukset ja ruokailut laskutetaan tilausten mukaisesti jälkikäteen. Varmista vielä 
hinnat varatessasi. Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

 
Muuta Näyttelyalueella on hyvät parkkipaikat ja yleisö-WC:t. Kanttiinista saa virvokkeita ja 

pikkupurtavaa, arpoja unohtamatta. 
 
Oheisohjelmaa Lauantai-iltana Elisa Forsman esittelee hypokoiratoimintaa. 
 
Järjestäjä  Suomen Samojedinkoirayhdistys ry | www.samy.fi 
 
Käytännön järjestelyt 

Turunmaan Samojedistit ry | facebook.com/turunmaansamojedistit 
 


