
 

 
Tervetuloa SAJ:n päänäyttelyyn Haapajärvelle lauantaina 8.8.! 
 

Näyttelypaikan osoite navigaattoreille: 
Ronkaalan urheilualue, Ståhlberginkatu 10, 85800 Haapajärvi ja Ronkaalankuja 3 

Saapuminen näyttelyyn: Näyttelyalueelle pääsee aikaisintaan klo. 7:30. Koirien on tultava paikalle noin 
tuntia ennen ko. rodun alkamisaikaa. 
 
Rokotusten tarkastus tapahtuu pistokokein, ei varsinaista rokotustentarkistuspistettä koronaohjeiden 
vuoksi. 
 
Tiedustelut: Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut ennen näyttelyä mieluiten sähköpostitse 
johanna@racyred.net tai viestillä 0404196776. Muut tiedustelut Terho Hotakainen 040 9626019 tai Petri 
Hynönen 045 3188494. 
 
Peruutukset: Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomari- sekä päivämäärämuutoksia. Mikäli haluat 
perua koirasi osallistumisen näyttelyyn tuomarimuutoksen vuoksi (merkitty aikatauluun *-merkillä), ilmoita 
siitä viim. 4.8.2020 (postileima, jos peruutus kirjeitse): 
Johanna Seppälä c/o Keski-Pohjanmaan Ajokoirayhdistys, Vähäkankaantie 215, 84100 Ylivieska  
tai johanna.seppala@wippies.fi 
 
Erikoisnäyttelyn painettu luettelo on ilmainen ja sen saa noutaa kehien 1 ja 2 läheisyydestä. 
Erikoisnäyttelyssä ei ole mobiililuetteloa. 
 
Näyttelypaikalla on pieni kahvio ja makkaraa. Kahviossa vain käteismaksu. 

Samassa paikassa samaan aikaan järjestetään myös Haapajärven ryhmänäyttely. Sen aikataulu löytyy 
osoitteesta https://www.showlink.fi/shows/haapajarvi2020/aikataulut/ 

Joitakin COVID-ohjeita: Suosituksena on, että näyttelyyn saapuu ainoastaan 1 henkilö koiraa kohden. 
Mikäli mukana näyttelyalueelle tulee muita henkilöitä, joiden yhteystietoja ei ole näyttelytoimikunnan 
tiedossa, tulee näiden henkilöiden yhteystiedot lähettää tekstiviestillä numeroon 046-969 0570 (ei 
puheluita). Toivomme, että mahdollisimman moni mukananne tulevista henkilöistä ilmoittaa yhteystiedot 
etukäteen. Puhelinta säilyttää näyttelysihteeri ja SIM-kortti tuhotaan kuukauden kuluttua näyttelystä. 
 
Huomioithan myös, että näyttelyalueelle ei ole syytä tulla aiemmin kuin noin tuntia ennen arvioitua 
arvosteluaikaa. Näyttelytoimikunta pyytää myös poistumaan näyttelypaikalta oman rodun 
jälkeen, mikäli koira ei ole menossa ryhmäkilpailuihin. Tavoitteenamme on järjestää mahdollisimman 
turvallinen näyttely! 
 
Toivotamme kaikille miellyttävää näyttelypäivää ja muistetaan turvavälit! 
 
Järj. Keski-Pohjanmaan Ajokoirakerho 

 

 



 

 

 

Arvioitu arvosteluaikataulu: 

KEHÄ 1   
Jari Fors 55  
* suomenajokoira (urokset) 35 09.00 
- urokset 35  
* amerikankettukoira 5 10.45 
* eestinajokoira 4  
* sveitsinajokoira, berninajokoira 1  
* karkeakarvainen italianajokoira 1  
* poitevin 1  
* puolanjahtikoira 1  
* plottinajokoira 7  
Ryhmänäyttelyn rodut  12.00 

   
   
KEHÄ 2   
Teija Viljanmaa 71  
venäjänajokoira 22 09.00 
suomenajokoira (pennut, nartut, ROP) 49 10.15 
- pennut 8  
- nartut  41 10.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näyttelyn pääsponsori: 

 


