
Arvioitu aikataulu
KEHÄ 1  
Perttu Ståhlberg, Suomi  75
Jämtlanninpystykorva 10 10:00
Pohjanpystykorva  4 
Länsisiperianlaika  4 
Itäsiperianlaika  3 
Valkoinen ruotsinhirvikoira1 
Lapinporokoira  8 
Karjalankarhukoira 9 12:00
Suomenlapinkoira 20 
Suomenpystykorva 16 
  
KEHÄ 2  
Aila Lehmussaari, Suomi  77
Suomenajokoira  20 10:00
Amerikankettukoira	 1	
Briquet	griffon	vendéen	 1	
Griffon	bleu	de	gascogne	 1	
Pesukarhukoira  1 
Plottinajokoira	 	 1	
Smoolanninajokoira 1 
Beagle   14 12:00
Dreeveri   6 
Pienimünsterinseisoja 1 
Bretoni   2 
Pointteri		 	 3	
Englanninsetteri	 	 3	
Gordoninsetteri	 	 6	
Punainen	irlanninsetteri	 15	
Punavalkoinen	irlanninsetteri1	
  
  

KEHÄ 3  
Esa Ruotsalainen, Suomi  42
Lyhytkarv.saksanseisoja 14 11:00
Karkeakarvainen	saksanseisoja	 5	
Lyhytkarvainen unkarinvizsla 2 
Bourbonnaisinseisoja	 1	
Weimarinseisoja, lyhytkarvainen 2 
Korthalsingriffoni		 2	 12:30
Stabyhoun	 	 1	
*Harmaa	norjanhirvikoira	 15	

Ryhmäkilpailut noin klo 15:30: 
FCI	5		 Perttu	Ståhlberg
FCI 6  Aila Lehmussaari
FCI 7  Esa Ruotsalainen
Paras	veteraani	Perttu	Ståhlberg
Paras	kasv.	Perttu	Ståhlberg
Best	in	Show	Perttu	Ståhlberg



Oheisena koirasi näyttelynumero. Rokotustodis-
tusten tarkastus alkaa kello 8:30. 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  
HIRVIHAARANTIE 725, 04680 HIRVIHAARA

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 raivotautirokotuk-
sesta tulee tapahtuman hetkellä 
olla kulunut vähintään 21 vrk (kol-
men viikon varoaika). Alle vuoden 
iässä annettu rokotus on voimassa 
yhden vuoden. Vuoden iässä tai 
vanhempana annetut rokotukset 
ovat voimassa ko. rokotteen valm-
isteyhteenvedon mukaisesti.
Vanhentuneen penikka- ja 
raivotautirokotuksen varoaika: Jos 

koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus 
kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen 
tapahtumaa (kolmen viikon varoaika).

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 tunnistusmerkitty 
joko tatuoimalla tai Indexel/Lifechip- tai Data-
mars-mikrosirulla. Mikäli koira on merkitty jollain 
muulla kuin Indexel/Lifechip- tai Datamars-mikro-
sirulla, sen mukana on oltava lukulaite, jolla siru 
voidaan lukea.

Tervetuloa ryhmänäyttelyyn!
Antidoping –valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät 
antidoping –säännöt ovat astuneet voimaan 
1.1.2007. Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen 
Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja 
kokeita. Ajankohtaisinta tietoa 
osoitteessa www.kennelliitto.fi

MUUTA:
• Ulkoilutathan koirasi kunnolla ennen näyttelyyn 
tuloa.
•  Paikalla ei ole pankkiautomaattia.
•  Kahvio 
•  Näyttelyn kehät ovat ulkona. Varauduthan kelin 
mukaiseen vaatetukseen

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

Info näyttelypäivänä:
puh. 0400 803 752

MUKAVAA JA  
ONNISTUNUTTA 

NÄYTTELYPÄIVÄÄ!


