
LAUANTAI 13.5.2017

KEHÄ 1
Anneli Pukkila............................................... 80
kehäsihteerit: Jaana Rantala ja Heidi Ekman
mäyräkoirien mittaus ...................................10:00
 Mäyräkoira, 
- pitkäkarvainen ........................................8 ... 10:15
- karkeakarvainen ....................................17 ............
- lyhytkarvainen ........................................8 ............
- kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen .....6 ....12:15
- kääpiömäyräkoira karkeakarvainen .6 ............
- kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen .....7 ............
- kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen .....6 ............
- kaniinimäyräkoira karkeakarvainen ..3 ............
- kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen .....3 ............
 Chow chow .................................................5 ............
 Eurasier .......................................................1 ............
 Volpino italiano .........................................2 ............
 Basenji ........................................................5 ............
 Ibizanpodenco, lyhytkarvainen ..............1 ............
 Kishu .............................................................1 ............
 Shikoku .........................................................1 ............

KEHÄ 2
Helin Tenson ................................................ 100
kehäsihteerit: Ulla-Maija Lehtinen ja Tommi 
Amberla
spitzien mittaus ............................................... 8:50
 Saksanpystykorva,
- kleinspitz, muut värit ............................11 ... 9:00
- kleinspitz, valkoinen ...............................1 ............
- pomeranian .............................................5 ............
 Samojedinkoira .........................................8 ............
 Siperianhusky............................................7 ............
 Shiba ............................................................5 ............
 Sileäkarvainen noutaja ......................... 15 ... 11:00
 Fieldspanieli ...............................................4 ............
 Amerikancockerspanieli .........................6 ............
 Cockerspanieli ....................................... 24 ............
 Englanninspringerspanieli .....................11 ............
 Walesinspringerspanieli .........................3 ............

 KEHÄ 3
Matti Palojärvi ............................................. 89
kehäsihteerit: Meiju Lund ja Outi Toivola
 Harmaa norjanhirvikoira ........................5 ... 9:00
 Jämtlanninpystykorva ............................8 ............
 Karjalankarhukoira ..................................3 ............
 Suomenpystykorva ..................................5 ............
 Suomenlapinkoira .................................. 16 ............
 Pohjanpystykorva .....................................2 ............
 Beagle ........................................................14 .....11:15
 Dreeveri......................................................4 ............
 Baijerinvuoristovihikoira .........................1 ............
 Suomenajokoira ..................................... 26 ............
 Rhodesiankoira .........................................5 ............
 
 
KEHÄ 4
Pekka Teini .................................................. 100
kehäsihteerit: Päivi Laine ja Hanne-Maaria 
Nykänen
 Lagotto romagnolo .................................12 ... 9:00
 Labradorinnoutaja ................................ 52 ............
 pennut 2, urokset 24
 nartut 26 .......................................................... 11:00
 Lapinporokoira ..........................................9 ............
 Lunnikoira....................................................1 ............
 Perunkarvatonkoira, keskikokoinen .....1 ............
 Basset hound .............................................4 ............
 Bretagnenbassetti ...................................2 ............
 Gascognenbassetti ...................................1 ............
 Grand basset griffon vendéen ..............4 ............
 Vihikoira .......................................................1 ............
 Dalmatiankoira ........................................ 13 ............
 
KEHÄ 5
Sanna Kavén................................................. 76
kehäsihteerit: Elisa Läntinen ja Marika Simelius
 Kultainennoutaja .....................................47 ... 9:30
 pennut 5, urokset 15
 nartut 27
 Novascotiannoutaja ................................14 ..13:00
 Kiharakarvainen noutaja .........................1 ............
 Kooikerhondje ...........................................3 ............
 Portugalinvesikoira .................................6 ............
*Espanjanvesikoira...................................5 ............

 
KEHÄ 6
Esko Nummijärvi ......................................... 83
kehäsihteerit: Pia Laurent-Saari ja Tuija 
Nummi  (harj.)
*Amerikanakita.........................................14 ..10:00
*Akita ...........................................................7 ............
*Alaskanmalamuutti .................................8 ............
*Saksanpystykorva, 
- keeshond ..................................................8 ............
*-mittelspitz, musta ja ruskea ..............4 .. 12:00
*-mittelspitz, muut värit ........................14 ............
*Faaraokoira ...............................................1 ............
*Ibizanpodenco, karkeakarvainen .........1 ............
*Islanninlammaskoira ..............................1 ............
*Japaninpystykorva ..................................1 ............
*Länsigöötanmaanpystykorva ..............12 ............
*Meksikonkarvatonkoira, keskikok. .......1 ............
* Portugalinpodengo, karkeakarv., pieni3 ..........
*Portugalinpodengo, sileäkarvainen, kes-
kikokoinen ....................................................1 ............
* Portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni .......  
  ......................................................................7 ............

* -merkillä tuomarimuutos. mikä oikeuttaa ilmoittautumismaksun palautukseen



Mukavaa näyttelypäivää!

TERVETULOA NÄYTTELYYMME!

Toivotamme Sinut tervet-
ulleeksi Kosken ryh-
mänäyttelyyn Nuortentu-
van kenttä  os. Härkätie 3 
31500 Koski tl.  

NÄYTTELYNUMEROT JA 
SISÄÄNPÄÄSY
Ohessa koirasi numerolap-
pu, joka oikeuttaa koiran 
ja yhden henkilön sisään-
pääsyyn näyttelypäivänä 
sekä näyttelyn aikataulu, 
josta selviävät arvioidut 
rotukohtaiset arvosteluai-
kataulut.

SISÄÄNPÄÄSYMAKSUT:
vapaa pääsy näyttelyyn
parkkilippu  5 €
luettelo    5 €
Varaa tasaraha. Paikalla ei 
ole pankkiautomaattia.
Suuren koiramäärän vuok-
si parkki on hajautettu. 
Parkkialueet sijaitsevat 
max.300m päästä kehistä. 
Purkupaikka on kehien 
vieressä.

ELÄINLÄÄKÄRI JA ROKO-
TUSTODISTUSTEN TAR-
KASTUS
Rokotustodistusten tarkas-
tus alkaa lauantaina kello 
8:00. Koirat on tuotava pai-
kalle vähintään tuntia en-
nen arvioidun arvostelun 
alkamista, kuitenkin 
viimeistään kello 13. 

PALKINNOT
Kaikki rotukohtaiset palk-
innot ovat noudettavissa 
palkintopisteestä. Palkin-
toja ei postiteta jälkikäteen. 
Hae palkintosi viimeistään 
klo 16.

TUOMARIMUUTOKSET
Näyttelytoimikunta on 
joutunut tekemään joitak-
in tuomarimuutoksia, jot-
ka selviävät aikataulus-
ta. Maksupalautukseen 
oikeuttavien rotusiirtojen 
edessä on * - merkintä. 
Mahdolliset peruutukset 
tuomarimuutoksen johdos-
ta on ehdottomasti tehtävä 
viimeistään 11.5.17 lähe-
tetyllä sähköpostilla/kir-
jeellä (postileima) 
Esa Ojanen Takametsäntie 
51 25320 Raatala  E-mail: 
esa.ojanen@saunalahti.fi 

Muista ilmoittaa maksa-
masi summa ja koiran nimi 
sekä rotu ja sen numero. 
Laita myös tilinumerosi!

RYHMÄKILPAILUT
Koska näyttelymme on 
drive-in, arvostelun jälkeen 
voivat poistua kaikki muut 
paitsi ROP-koirat, ROP-vet-
eraanit sekä ROP-kasvatta-
ja-
ryhmään kuuluvat koirat. 
Ryhmäkilpailut alkavat n. 
klo 15:30. 

ROKOTUSMÄÄRÄYKSET:
Näyttelyyn tultaessa on es-
itettävä jokaisesta koiras-
ta rokotustodistukset. 
Näyttelyssä noudatetaan 

Suomen Kennelliiton 
rokotusmääräyksiä (kts. 
www.kennelliitto.fi  tai 
Koiramme-lehti). Huom! 
Näyttelytoimikunta ei 
suorita takaisin ilmoittau-
tumismaksua, mikäli koira 
hylätään puutteellisten tai 
vanhentuneiden rokotus-
ten takia. 
Varoaika rokotuksissa 21 
vrk.

Typistetyt koirat:
1.3.2001 lähtien kaikki en-
nen 1.1.2001 syntyneet 
typistetyt koirat voivat 
osallistua näyttelyihin riip-
pumatta siitä, minkälainen 
koiran tausta on. 1.1.2001 
jälkeen syntyneet typiste-
tyt koirat eivät saa osallis-
tua näyttelyihin.
Näyttelyssä noudatetaan 
Suomen Kennelliitto ry:n 
näyttelysääntöjä. Kaikkien 
näyttelyyn osallistuvien 
koirien on oltava tunnistus-
merkitty joko tatuoimalla 
tai Indexel/Lifechip- tai Da-
tamars-mikrosirulla. Mikäli 
koira on merkitty jollain 
muulla kuin Indexel/Life-
chip- tai Datamars-mikro-
sirulla, sen mukana on 
oltava lukulaite, jolla siru 
voidaan lukea.
Tunnistusmerkinnän on 
oltava luettavissa tapahtu-
mapaikalla tai osallistumi-
soikeus kyseiseen tapahtu-
maan ei täyty.

RYHMÄKILPAILUT
 
Paras veteraani    Helin Tenson 
FCI 4/5    Anneli Pukkila
FCI 6/8    Pekka Teini
 Paras kasvattajaryhmä  Helin Tenson
Best in Show   Pekka Teini

Lounais-Suomen ajokoirayhdistyksen 50 -v. juhlanäyttely

Antidoping –valvonta
Suomen Kennelliiton 
valtuuston hyväksymät an-
tidoping –säännöt ovat as-
tuneet voimaan 
MUUTA: Teltat; telttoja saa 
pystyttää näyttelyalueen 
laidalle, nurmialueelle. 
Ei kehien reunoille. Järj-
estyksenvalvojilla on oike-
us siirtää / siirrättää teltat 
oikealle alueelle. Käytävät 
on jätettävä vapaiksi mah-
dollisen hälytysajoneu-
voliikenteen varalta sekä 
yleisen turvallisuuden 
vuoksi.
-Paikalla on myös tuote-
myyjiä & buffetti

Ilmoittautumisia koskevat 
tiedustelut, kasvattajaluok-
kia koskevat tiedustelut:
PawDium ark. 12-18 p: 040 
148 7780 tai meilitse info@
pawdium.fi 

Muut tiedustelut; Sanna 
Koskinen p.0408676623 
sannae.koskinen@pp.inet.
fi  tai Marika Kuusisto 
p.0404108812 marikahkuu-
sisto@gmail.com (in eng-
lish & på svenska)
Yhteydenotot näyttelypäi-
vinä: p.0408676623 / Sanna  
tai p.0404108812 / Marika


