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Oheisena koirasi näyttelynumero, joka 
oikeuttaa koiran ja yhden henkilön sisään-
pääsyyn. Rokotustodistusten tarkastus alkaa 
molempina näyttelypäivinä kello 8:00. Koirat 
on tuotava paikalle vähintään tuntia ennen 
arvioidun arvostelun alkamista, kuitenkin vii-
meistään kello 12. 
Koirat, jotka eivät osallistu ryhmäkilpailuihin, 
saavat poistua arvostelun jälkeen. Muista ot-
taa mukaan oheinen koiran näyttelynumero 
sekä rekisteri- ja rokotustodistukset, vesikuppi, 
pehmeä makuualusta, kestävä panta, talutin 
ja näyttelyhihna. Numerolapun kiinnittämistä 
varten kannattaa varata hakaneula tms.

Näyttelypaikka on Vaisaaren koulukeskus, 
Juhaninkuja 4, Raisio.

HiNNat
ilmainen sisäänpääsy ja parkki.
luettelo 3 €

palkiNNot
Kaikki rotukohtaiset palkinnot ovat noudet-
tavissa palkintopisteestä. Palkintoja ei postiteta 
jälkikäteen.

Tervetuloa Raision ryhmänäyttelyyn! 
RokotusmääRäykset:
Näyttelyyn tultaessa on esitettävä jokaisesta 
koirasta rokotustodistukset. Myös koirasta, 
joka ei osallistu näyttelyyn! Näyttelyssä nouda-
tetaan Suomen Kennelliiton rokotusmääräyksiä 
(kts. www.kennelliitto.fi tai Koiramme-lehti). 
Huom! Näyttelytoimikunta ei suorita takaisin 
ilmoittautumismaksua, mikäli koira hylätään 
puutteellisten tai vanhentuneiden rokotusten 
takia.

typistetyt koirat:
1.3.2001 lähtien kaikki ennen 1.1.2001 syn-
tyneet typistetyt koirat voivat osallistua näyt-
telyihin riippumatta siitä, minkälainen koiran 
tausta on. 1.1.2001 jälkeen syntyneet typis-
tetyt koirat eivät saa osallistua näyttelyihin.
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliitto 
ry:n näyttelysääntöjä. Kaikkien näyttelyyn osal-
listuvien koirien on oltava tunnistusmerkitty 
joko tatuoimalla tai Indexel/Lifechip- tai Data-
mars-mikrosirulla. Mikäli koira on merkitty jol-
lain muulla kuin Indexel/Lifechip- tai Datamars-
mikrosirulla, sen mukana on oltava lukulaite, 
jolla siru voidaan lukea.

antidoping –valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät 
antidoping –säännöt ovat astuneet voimaan 

R A I S I O  
1.1.2007. Dopingvalvonta koskee kaikkia 
Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, 
kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa 
osoitteessa www.kennelliitto.fi

muuta:
• Ulkoilutathan koirasi kunnolla ennen näytte-
lyyn tuloa.
•  Koiria ei saa jättää missään tapauksessa 
lämpimällä tai aurinkoisella säällä autoihin.
• teltat: telttoja saa pystyttää näyttelyalu-
een laidalle, ei kehien reunoille. Teltoilla ei 
saa sulkea käytäviä. Järjestyksenvalvojilla on 
oikeus siirtää / siirrättää teltat oikealle alueelle.  
Käytävät on jätettävä vapaiksi mahdollisen hä-
lytysajoneuvoliikenteen varalta sekä yleisen 
turvallisuuden vuoksi. 
•  Paikalla ei ole pankkiautomaattia.
• Buffetista kahvia, sämpylää, makkaraa. 
•  Ryhmäkehät alkavat noin klo 15:00.
HUOM! Näyttelyssä valitaan myös paras käyt-
tökoira.

ilmoittautumisia koskevat tiedustelut, kas-
vattajaluokkia koskevat tiedustelut:
PawDium ark. 12-18 p: 040 148 7780 tai 
e-mail:  pawdium@gmail.com
muut tiedustelut Kati Hesanto puh. 050-
5828515, e-mail: kati.hesanto@elisanet.fi

keHä-RiNG  1
marja talvitie ...................................... 54
harjoitusarvostelija: Jouni Nummela- ryhmän 2 rodut
Tiibetinmastiffi...............................8 .......10:00
Berninpaimenkoira .....................15 .................
pennut 3, urokset 4, nartut 8
Appenzellinpaimenkoira .............2 .................
Pyreneittenmastiffi .......................5 .................
Pyreneittenkoira ............................1 .................
Cane corso ......................................2 .................
Bordeauxindoggi ..........................1 .......12:00
Pinseri ..............................................3 .................
Kääpiöpinseri .................................9 .................
Tanskalais-ruotsalainen pihakoira 6................
#Venäjäntoy, pitkäkarvainen ......2 .................

keHä-RiNG  2
yvonne Brink ...................................... 46
Tanskandoggi, kelt ja tiik .............9 .......10:00
Tanskandoggi, mu ja harl ............5 .................
Tanskandoggi, sininen .................1 .................
Newfoundlandinkoira ..................8 .................
Landseer .........................................5 .......11:30
Dobermanni ...................................3 .................
Rottweiler .....................................15 .................
urokset 5, nartut  10

keHä-RiNG  3
kirsi tevalin ........................................ 46
Snautseri, pippuri & suola ............4 .......10:00
Kääpiösnautseri, valkoinen .........3 .................
Kääpiösnautseri, pippuri & suola 4 .................
Kääpiösnautseri, musta-hopea ...1 .................

Kääpiösnautseri, musta ................5 .................
Bokseri ..........................................11 .......11:00
Englanninbulldoggi ......................2 .................
Bostoninterrieri .............................7 .................
Mopsi ..............................................9 .................

keHä-RiNG  4
per kristian andersen ......................... 85
harjoitusarvostelija: Jenna Leino - tiibetinterrieri
Hovawart ......................................20 ......... 9:00
pennut 1, urokset 6, nartut  13
Estrelanvuoristokoira, pitkäkarv .3 .................
Bullmastiffi .....................................9 .................
Bernhardinkoira, lyhytkarvainen 1 .................
Leonberginkoira ..........................10 .......11:00
pennut 1, urokset 5, nartut  4
Tiibetinterrieri ................................7 .................
Tiibetinspanieli ............................32 .................
urokset 13, nartut 19
Petit brabancon .............................1 .................
Griffon bruxellois ...........................1 .................
Griffon belge ..................................1 .................

keHä-RiNG  5
Jouko leiviskä .................................... 59
Papillon ...........................................9 .......10:00
Phalène ...........................................2 .................
Prahanrottakoira ...........................1 .................
Kingcharlesinspanieli ...................2 .................
Cavalier kingcharlesinspanieli ..12 .................
urokset 3, nartut 9
Shih tzu .........................................12 .......11:30
pennut 1, urokset 6, nartut 5

Lhasa apso ......................................5 .................
Kromfohrländer .............................2 .................
Ranskanbulldoggi .......................14 .................
pennut 2, urokset 3, nartut 9

keHä-RiNG  6
Rune lysgaard .................................... 48
Kiinanpalatsikoira, pekingeesi ....3 .......10:00
Japanese chin ................................3 .................
Maltankoira ....................................7 .................
Havannankoira ............................19 .......10:45
urokset 10, nartut 9
Löwchen .........................................1 .................
Chihuahua, pitkäkarvainen .........6 .................
Chihuahua, lyhytkarvainen .........9 .................

keHä-RiNG  7
tuula plathan ...................................... 50
villakoirien mittaus ......................................10:00
Villakoira, toy .................................2 .......10:15
Villakoira, kääpiö, ha, ap, pu ........2 .................
Villakoira, kääpiö, mu, ru,va.........6 .................
 Villakoira, keskikokoinen, ha, ap, pu3 ............
 Villakoira, keskikokoinen, mu, ru,va2.............
Villakoira, iso, mu, ru,va................2 .................
Venäjänbolonka ............................1 .................
Coton de tuléar ............................10 .......11:30
pennut 1, urokset 5, nartut 4
Bolognese .......................................3 .................
Bichon frisé .....................................6 .................
Kiinanharjakoira ..........................13 .................
pennut 1, urokset 7, nartut 5

Järjestäjä: VARSINAIS-SUOMEN KENNELPIIRI R.Y.

7.9 .2014

mukaVaa Ja  oNNistuNutta NäyttelypäiVää!


