
Arvioitu aikataulu
LAUANTAI 14.5.2016 

KEHÄ 1
Maija Sylgren, Suomi ..........60
*Saksanpaimenkoira .2 ............  
10:00
*Australianpaimenkoira ........1
*Belgianpaimenkoira,  
 - groenendael.............1
*Maremmano-abruzzese .......3
*Polski owczarek nizinny .....1
*Schapendoes .............1 ............
*Schipperke.................3 ............
*Lancashirenkarjakoira .........2 
*Shetlanninlammaskoira .......6
*Welsh corgi pembroke .........3
Amerikancockerspanieli .......1
Cockerspanieli  ......... 3
Clumberinspanieli .....1
Englanninspringerspanieli ....4
Walesinspringerspanieli 
.......................................1 .. 12:00
Chesapeakelahdennoutaja....1
Labradorinnoutaja .....2 ............
Novascotiannoutaja ..3 ............
Sileäkarvainen noutaja ..........4
Kooikerhondje  ......... 1 ............
Lagotto romagnolo  ...1 ............
Portugalinvesikoira ..............11
Irlanninsusikoira ...... 1 ............
Saluki .......................... 1 ............
Whippet .......................2 ............
Perttu Ståhlberg, Suomi
Beagle ...........................2 ............
Grand basset griffon vendéen   
.......................................1 ............
Pointteri .......................1 ............

SUNNUNTAI 15.5.2016

KEHÄ 1
Tuula Seppälä, Suomi .........58
Cavalier kingcharlesinspanieli    
.......................................8 .. 10:00
Tiibetinspanieli  .........4 ............
Bichon frisé  ............... 2 ............
Coton de tuléar ..........3 ............
Havannankoira .......... 3 ............
Chihuahua, lyhytkarvainen ..1
Chihuahua, pitkäkarvainen ..3
Kiinanharjakoira ........2 ............
Kiinanpalatsikoira, pekingeesi  
.......................................1 ............
Lhasa apso ..................2 ............
Löwchen ......................1 .. 12:00
Mopsi  ..........................2 ............
Petit brabancon ..........1 ............
Phalène ........................2 ............
Ranskanbulldoggi  .....1 ............
Villakoira, 
- keskikokoinen, mu/ru/va ..1
Kaisa Metteri-Gold, Suomi
Glen of imaalinterrieri 5  12:30
Dandiedinmontinterrieri ...... 1
Australianterrieri .......1 ............
Cairnterrieri ................1 ............
Valkoinen länsiylämaanterrie-
ri  ...................................1 ............
Englanninkääpiöterrieri ........1
Jackrussellinterrieri ..1 ............
Irlanninterrieri  ..........2 ............
Vehnäterrieri  .............1 ............
Amerikanstaffordshirenterrie-
ri ....................................1 ............
Staffordshirenbullterrieri  ....6 

KEHÄ 2
Perttu Ståhlberg, Suomi56
Suomenlapinkoira .....4 .. 10:00
Lapinporokoira ..........1 ............
Shiba .............................4 ............
Shikoku ........................1 ............
Akita .............................2 ............
Amerikanakita ...........1 ............
Alaskanmalamuutti  .3 ............
Chow chow..................1 ............
Cirneco dell’etna ........2 ............
Lunnikoira ...................1 ............
Portugalinpodengo, 
karkeakarvainen, pieni  .........1
Saksanpystykorva, 
- kleinspitz, mu ja ru 1 ............
Samojedinkoira ..........1 ............
Siperianhusky ............2 ............
Venäläis-eurooppalainen laika 
.......................................1 ............
Mäyräkoira, 
- kääpiömäyräkoira lyhytkar-
vainen...........................4 .. 12:00
- karkeakarvainen ......2 ............
- pitkäkarvainen .........2 ............
Maija Sylgren, Suomi
Pyreneittenkoira ........3 .. 12:30
Berninpaimenkoira .. 2 ............
Estrelanvuoristokoira, pitkä-
karvainen  ...................1 ............
Venäjänmustaterrieri 1 ............
Bokseri .........................2 ............
Broholminkoira ..........2 ............
Tanskandoggi, keltainen ja 
tiikerijuovainen ..........2 ............
Englanninbulldoggi ...1 ............
Kääpiöpinseri .............1 ............
Snautseri, pippuri & suola ....1 
Kääpiösnautseri, musta-hopea  
.......................................4  ...........
Kääpiösnautseri, pippuri & 
suola .............................2 ............

Tuomarimuutos merkitty *-merkillä, Pentu-
näyttelysääntöjen mukaan tuomarimuutos ei 
oikeuta ilmoittautumismaksun palautukseen.



Oheisena koirasi näyttelynumero. Rokotustodis-
tusten tarkastus alkaa kello 9:00. Koirat on tuota-
va paikalle vähintään tuntia ennen arvioidun ar-
vostelun alkamista, kuitenkin viimeistään kello 
12. 
Muista ottaa mukaan oheinen koiran näyttelynu-
mero sekä rekisteri- ja rokotustodistukset, vesi-
kuppi, pehmeä makuualusta, kestävä panta, talu-
tin ja näyttelyhihna. Numerolapun kiinnittämistä 
varten kannattaa varata hakaneula tms.
Muistathan huolehtia koiran juottamisesta 
päivän kuluessa! 

NÄYTTELYPAIKKA 
KIILATIE, KOTKA
ajo-ohje Google Maps 
https://goo.gl/maps/DnSz9rbDb9N2

ROKOTUSMÄÄRÄYKSET:
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennellii-
ton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä.
HUOM! Uudet rokotusmääräykset voimaan
1.1.2015. Penikka- että raivotautirokotusten 
osalta tuli muutoksia varoaikoihin, jotka pi-
tenivät kolmeen viikkoon. Penikkatautia vastaan 
koiran pitää olla rokotettu vähintään kaksi kertaa. 

Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä 
olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon 
varoaika).
Alle vuoden iässä annettu tehosterokotus on voi-
massa yhden vuoden. Vuoden iässä tai van-
hempana annetut tehosteet ovat voimassa ko. 
rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä 
raivotautirokotuksesta tulee tapahtuman het-
kellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon 
varoaika). Alle vuoden iässä annettu rokotus on 
voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai van-
hempana annetut rokotukset ovat voi-
massa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukaisesti.
Vanhentuneen penikka- ja raivotautirokotuksen 
varoaika: Jos koiran rokotus on vanhentunut, tu-
lee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 
21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoai-
ka).

Typistetyt koirat:
1.3.2001 lähtien kaikki ennen 1.1.2001 syntyneet 
typistetyt koirat voivat osallistua näyttelyihin 
riippumatta siitä, minkälainen koiran tausta on. 
1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat eivät 

saa osallistua näyttelyihin.
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliit-
to ry:n näyttelysääntöjä. Kaikkien näyttelyyn 
osallistuvien koirien on oltava tunnistus-
merkitty joko tatuoimalla tai Indexel/Life-
chip- tai Datamars-mikrosirulla. Mikäli koira 
on merkitty jollain muulla kuin Indexel/Life-
chip- tai Datamars-mikrosirulla, sen mukana 
on oltava lukulaite, jolla siru voidaan lukea.
Tunnistusmerkinnän on oltava luettavissa 
tapahtumapaikalla tai osallistumisoikeus ky-
seiseen tapahtumaan ei täyty.

Antidoping –valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväk-
symät antidoping –säännöt ovat astuneet 
voimaan 1.1.2007. Dopingvalvonta koskee 
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä 
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtais-
inta tietoa 
osoitteessa www.kennelliitto.fi

MUUTA:
• Ulkoilutathan koirasi kunnolla ennen näyt-
telyyn tuloa.
•  Varaa mukaan käteistä, sillä paikalla ei ole 
pankkiautomaattia.
•  Kahvio 
•  Koiria ei saa jättää autoon!

PALKINNOT voi noutaa arvostelulomaketta 
vastaan palkintojenjaosta viimeistään klo 16 
mennessä. Palkintoja ei lähetetä jälkikäteen.

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut, 
kasvattajaluokkia koskevat tiedustelut:
PawDium ark. 12-18 p: 040 148 7780 tai 
e-mail:  info@pawdium.fi

Info näyttelypäivänä:
Harry Turtiainen
tel.int.  +358  50  599 1645
Marjut Havuaho 
tel.int. +358 50 305 7402 

Tervetuloa pentunäyttelyyn!
RYHMÄKILPAILUT noin klo 15:00

Lauantai 14.5.2016
Ryhmä 1 Maija Sylgren
Ryhmä 6  Perttu Ståhlberg
Ryhmä 7  Perttu Ståhlberg
Ryhmä 8 Maija Sylgren
Ryhmä 10 Maija Sylgren

Sunnuntai 15.5.2016
Ryhmä 2 Maija Sylgren
Ryhmä 3 Kaisa Metteri-Gold
Ryhmä 4 Perttu Ståhlberg
Ryhmä 5 Perttu Ståhlberg
Ryhmä 9 Tuula Seppälä

BIS pari LA Maija Sylgren / SU Tuula Seppälä
BIS kasvattaja Maija Sylgren
BIS  Perttu Ståhlberg

PARIKILPAILU
kahdelle näyttelyyn ilmoitetulle samanro-
tuiselle pennulle. Osallistumismaksu 10 €.
 Ilmoittautuminen paikanpäällä.

MUKAVAA JA  
ONNISTUNUTTA 

NÄYTTELYPÄIVÄÄ!


