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CLUB SHOW 2010 8.5.2010 Lohja, Showlink koulutustila
Cavalier-yhdistyksen Club Show 2010 järjestettiin ensimmäistä kertaa Lohjalla, Showlink
koulutustiloissa.
Näyttelypaikka on uusi ja ajanmukainen tila, johon oli helppo järjestää tilaa myös kanttiinille ja
puodin myyntitilalle. Myös Lohjan keskeinen sijainti eteläisessä Suomessa helpottaa paikalle
pääsyä.
Tämän huomasivat ilmeisesti myös näytteilleasettajat, sillä näyttelyyn ilmoitettiin yhteensä
269 koiraa
(42 pentua, 96 urosta ja 131 narttua) sekä 18 kasvattajaluokkaa.
Palkintotuomareiksi oli kutsuttu rodun kotimaasta, Isosta-Britanniasta, kasvattajatuomarit
Lorraine Gillhespy (urokset, ROP ja ROP Vet), Kirstie McFarlane (nartut,kasvattaja- ja
jälkeläisluokat ja paras pää).
Inga Siil, EST (pennut, pentukasvattaja- ja jälkeläisluokka). Näyttelyssä valittiin paras pää,
johon tuomarit antoivat kutsut yksilöarvostelujen lomassa. Paras pari kilpailuun ei osallistuja
ilmoittautunut.
Kehätoimitsijoina olivat paikalla Riita Heinonen, Katja Salmi, Vilhelmiina Peltonen, Hanna
Granlund, Sari
Kupiainen ja Nanna Pesola. Tuomareiden briiffauksen näyttelyaamuna piti Sanna Vakkilainen.
Näyttelytoimikunnan puheenjohtajana toimi Pasi J. Mäntylä, sihteerinä Tuija Mäkinen,
rahastonhoitajana
Mirja Hentilä, jäsenenä Matti J. Tuomi ja kokoussihteerinä Maaret Tapio. Tuomarikutsut hoiti
Pauliina Lantta. Näyttelypaikan valmistelusta ja koristelusta vastasivat Pasi J. Mäntylä, Matti J.
Tuomi ja Kirsi Anttila. Kanttiinivastaavana toimi Sinikka Mäntylä ja puodin Kirsi Anttila ja Mika
Rantanen. Rokotustodistusten tarkastuksesta huolehtivat Marjut Aalto, Saija Savolainen ja
Vesa Urmas sekä arpojen myynnistä Sari ja Saara Urmas.
Koko näyttelypaketti tilattiin Show Link Oy:ltä (ilmoittautumisten vastaanotto,
näyttelyluettelot, pokaalit ja ruusukkeet)
Näyttelyn sponsoreina ja palkintojen lahjoittajina toimivat pääyhteistyökumppani Royal Canin
ja Musti&Mirri (tavarapalkintoja).
Näyttelyilmoittautumismaksut noudattivat viime vuosien tasoa, kaksi ensimmäistä koiraa 22e,
3. jne koira 17e, pennut ja veteraanit 10e ja yli 10-v veteraanit ilmaiseksi.
Tuomarilahjoiksi näyttelytoimikunta oli hankkinut Iittalan Aalto maljat ja pohjassa kaiverrus
SCKCS 8.5.2010. Maljat oli täytetty suomalaisilla suklaakonvehdeilla.
Näyttely oli mielestäni hyvin onnistunut, kehät toimivat hienosti ja ajallaan. Tuomarit kiittivät
näyttelypaikan selkeyttä, ilmettä ja yleistä tunnelmaa. Kiitosta yleisöltä saivat myös uusittu
ilme kehissä sekä kanttiini ja puoti. Samaan tilaisuuteen saimme mahdutettua myös
terveystarkastustilaisuuden, joka sai omat, rauhallisuutta vaativat tilat. Näyttelyn paikoitustilat
vetävät hyvin näinkin ison määrän osallistujia.
Tietenkin näyttelyyn ilmoitettujen koirien määrä sekä tähän lisättynä terveystarkastuksiin
osallistuneet koirat yllättivät toimikunnan, mutta paikoittaisesta ahtaudesta huolimatta päivä
sujui hyvässä hengessä, nauttien koiristamme.

