
TERVETULOA NÄYTTELYYMME!
Toivotamme Sinut tervetulleeksi Salon ryh-
mänäyttelyyn Moision koulun kentälle, osoite 
Uskelankatu 13, Salo. 

NÄYTTELYNUMEROT JA SISÄÄNPÄÄSY
Ohessa koirasi numerolappu, joka oikeuttaa 
koiran ja yhden henkilön sisäänpääsyyn näyt-
telypäivänä sekä näyttelyn aikataulu, josta 
selviävät arvioidut rotukohtaiset arvosteluai-
kataulut.

SISÄÄNPÄÄSYMAKSUT:
pääsylippu  4 €
- alle 12-v. ilmaiseksi
parkki  ilmainen
luettelo    5 €
Varaa tasaraha. Paikalla ei ole pankkiauto-
maattia.

ELÄINLÄÄKÄRI JA ROKOTUSTODISTUSTEN 
TARKASTUS
Rokotustodistusten tarkastus alkaa kello 8:00. 
Koirat on tuotava paikalle vähintään tuntia en-
nen arvioidun arvostelun alkamista, kuitenkin 
viimeistään kello 12. Näyttelyn aikana eläin-
lääkäri on paikalla.

PALKINNOT
Kaikki rotukohtaiset palkinnot ovat noudettavis-
sa palkintopisteestä. Palkintoja ei postiteta 
jälkikäteen. Hae palkintosi viimeistään klo 16.

TUOMARIMUUTOKSET
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään 
joitakin tuomarimuutoksia suuren koiramäärän 
vuoksi, jotka selviävät aikataulusta. #-mer-
kityjen rotujen siirto ei oikeuta maksupalau-
tukseen. Maksupalautukseen oikeuttavien ro-
tusiirtojen edessä on * - merkintä. Mahdolliset 
peruutukset tuoma-
rimuutoksen johdosta on ehdottomasti tehtävä 
viimeistään 12.5.17 lähetetyllä sähköpostilla/
kirjeellä (postileima) 
e-mail: meira.kurvinen@gmail.com tai postitse: 
Meira Kurvinen, Turuntie 1247, 31520 Pitkäjärvi. 
Muista ilmoittaa maksamasi 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-veteraanit sekä ROP-kasvattaja-
ryhmään kuuluvat koirat. Ryhmäkilpailut alka-
vat n. klo 15:30. 

ROKOTUSMÄÄRÄYKSET:
Näyttelyyn tultaessa on esitettävä jokaisesta 
koirasta rokotustodistukset. Näyttelyssä nou-
datetaan Suomen Kennelliiton rokotusmääräyk-
siä (kts. www.kennelliitto.fi  tai Koiramme-lehti). 
Huom! Näyttelytoimikunta ei suorita takaisin 
ilmoittautumismaksua, mikäli koira hylätään 
puutteellisten tai vanhentuneiden rokotusten 
takia. 
Varoaika rokotuksissa 21 vrk.

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 tunnistusmerkit-
ty joko tatuoimalla tai Indexel/Lifechip- tai 
Datamars-mikrosirulla. Mikäli koira on merkitty 
jollain muulla kuin Indexel/Lifechip- tai Data-
mars-mikrosirulla, sen mukana on oltava luku-
laite, jolla siru voidaan lukea.
Tunnistusmerkinnän on oltava luettavissa 
tapahtumapaikalla tai osallistumisoikeus 
kyseiseen tapahtumaan ei täyty.

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:
• Muista ottaa mukaan koirallesi rekisterikirja, 
rokotustodistukset, näyttelyhihna, vesikuppi ja 
vettä sekä makuualusta (tai kuljetuslaatikko). 
Ulkoiluta koirasi kunnolla ennen näyttelyyn 
tuloa.
• Koiria ei saa jättää missään tapauksessa 
lämpimällä tai aurinkoisella säällä autoihin.
• Teltat: telttoja saa pystyttää näyttelyalueen 
laidalle, erikseen merkitylle alueelle, ei kehien 
reunoille. Järjestyksenvalvojilla on oikeus 
siirtää / siirrättää teltat oikealle alueelle.  
Käytävät on jätettävä vapaiksi mahdollisen 
hälytysajoneuvoliikenteen varalta sekä yleisen 
turvallisuuden vuoksi. 
•  Paikalla on myös tuotemyyjiä.
•  Paikalla myös buffetti!
•  Trimmaaminen ja tupakointi on ehdotto-
masti kielletty tekonurmialueella,

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut, kas-
vattajaluokkia koskevat tiedustelut:
PawDium ark. 12-18 p: 040 148 7780 tai meilitse 
info@pawdium.fi 
muut tied. Mervi Levander 044 5544 104 (ilt. 
klo 18-21) tai mervi.levander@gmail.com.

Yhteydenotot näyttelypäivinä 
toimisto puh.044-772 4295 
tai Mervi L 044-5544104.

Mukavaa näyttelypäivää!



LAUANTAI 13.5.2017

KEHÄ 1
Elisabeth Wogan, Irlanti .....................................86
 Pitkäkarvainen collie ............................ 26 ..10:00
 Sileäkarvainen collie .............................27 ... 11:30
 Welsh corgi cardigan ..............................11 ............
 Welsh corgi pembroke ......................... 22 ............
 
KEHÄ 2
Gerard Cox, Irlanti ..............................................90
 Bordercollie ............................................ 32 ... 9:00
 Shetlanninlammaskoira -ei pen&vet 58 ... 11:00
 urokset 21
 nartut 45
 
KEHÄ 3
Godelieve De Wit-Bazelmans, Alankomaat ...94
 Schapendoes ..........................................30 ... 9:00
 urokset 15, nartut 15 ...............................................
 Partacollie ..................................................7 ............
 Australianpaimenkoira ......................... 13 ... 11:00
 Beaucenpaimenkoira / beauceron ......6 ............
 Bouvier........................................................7 ............
 Brienpaimenkoira / briardi ...................7 ............
 Saksanpaimenkoira .................................6 ............
 Saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen ...2 ............
 Valkoinenpaimenkoira .............................9 ............
 Schipperke .................................................7 ............
 
KEHÄ 4
Gordon Gault, Irlanti ...........................................94
 Bostoninterrieri ......................................14 ... 9:00
 Coton de tuléar ........................................12 ............
 Griffon belge ...............................................1 ............
 Griffon bruxellois .....................................4 ............
 Petit brabancon ........................................3 ............
 Maltankoira ................................................5 ... 11:00
 Shih tzu ..................................................... 13 ............
 Prahanrottakoira .....................................2 ............
 Venäjäntoy, pitkäkarvainen ....................3 ............
 Kiinanharjakoira .................................... 37 ............
 pennut 3, urokset 12, nartut 22
 
KEHÄ 5
Henry Stanley, Irlanti ......................................... 97
 Chihuahua, pitkäkarvainen .................. 49 ... 9:00
 pennut 2, urokset 15, nartut 32
 Chihuahua, lyhytkarvainen .................. 23 .. 12:00
 Cavalier kingcharlesinspanieli ........... 25 ............

KEHÄ 6
Kirsti Louhi............................................................ 47
 Mopsi ......................................................... 10 ... 11:00
 Lhasa apso .................................................3 ............
 Löwchen ......................................................2 ............
 Tiibetinterrieri ..........................................11 ............
 Tiibetinspanieli .........................................21 ............
 
KEHÄ 7
Lisbeth Campbell, Norja ....................................89
harj.arv. Jenna Leino
 Bichon frisé ............................................ 25 ... 9:00
 Japanese chin ...........................................7 ............
 Papillon ......................................................14 ... 11:00
 Phalène .......................................................2 ............
 villakoirien mittaus
Villakoira, 
- toy ..............................................................6 ............
- kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen5 .........
- kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen ...8 ............
- keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja pun3 .....
- keskikokoinen, musta, ruskea ja valk. 10 ..........
- iso, harmaa, aprikoosi ja punainen ...4 ............
- iso, musta, ruskea ja valkoinen ..........5 ............

 KEHÄ 8
Simon Rooney ...................................................... 70
*Belgianpaimenkoira, groenendael .....12 ..10:00
*Belgianpaimenkoira, tervueren .........14 ............
*Belgianpaimenkoira, malinois..............3 ............
* Hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen3 .......
*Hollanninpaimenkoira, lyhytkarv.. ......2 .. 12:00
* Hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen4 ...........
* Pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira1 ........
*Slovakiancuvac.........................................1 ............
*Tsekinpaimenkoira ..................................1 ............
*Katalonianpaimenkoira...........................1 ............
*Polski owczarek nizinny ........................2 ............
*Pumi ...........................................................2 ............
*Mudi ............................................................5 ............
*Kuvasz .......................................................2 ............
*Lancashirenkarjakoira ........................ 15 ............
*Vanhaenglanninlammaskoira ...............2 ............
 
KEHÄ 9
Catherine Rooney ............................................... 67
*Shetlanninlammaskoira -pen&vet .... 10 ..10:00
*Ranskanbulldoggi ...................................21 ............
*Kingcharlesinspanieli ............................2 ............
*Kromfohrländer ......................................2 .. 12:00
*Australiankarjakoira ..............................2 ............
*Australiankelpie ......................................4 ............
*Kiinanpalatsikoira, pekingeesi ........... 13 ............
*Havannankoira ...................................... 13 ............

SUNNUNTAI 14.5.2017

KEHÄ 1
Elisabeth Wogan, Irlanti ........................... 59
 Englanninbulldoggi .......................... 2 10:00
 Newfoundlandinkoira ...................... 8 ..........
 Bernhardinkoira, pitkäkarvainen 2 ..........
 Appenzellinpaimenkoira ..................4 ..........
 Kääpiöpinseri .................................. 37 ..11:00
 pennut 1, urokset 18, nartut 18 ...................
 Snautseri, pippuri & suola ............ 6 ..........
 
KEHÄ 2
Gerard Cox, Irlanti .................................... 97
 Vehnäterrieri ..................................26 . 9:00
 Staffordshirenbullterrieri ........... 24 ..........
 Amerikanstaffordshirenterrieri .. 8 12:00
 Bullterrieri ........................................ 11 ..........
 Kääpiöbullterrieri ............................ 9 ..........
 Skotlanninterrieri ........................... 6 ..........
 Apinapinseri ...................................... 2 ..........
 Hovawart .......................................... 10 ..........
 Pyreneittenkoira ................................1 ..........
 
KEHÄ 3
Henry Stanley, Irlanti ............................... 73
 Berninpaimenkoira........................34 10:00
 pennut 1 , urokset 21, nartut 12...................
 Kääpiösnautseri, musta-hopea ... 12 12:00
 Kääpiösnautseri, pippuri & suola 13 ..........
 Kääpiösnautseri, valkoinen ........... 2 ..........
 Kääpiösnautseri, musta ................. 8 ..........
 Suursnautseri, musta .....................4 ..........
 

KEHÄ 4
Juha Putkonen ........................................... 70
 Leonberginkoira ............................... 11 10:00
 Estrelanvuoristokoira, pitkäkarv...1 ..........
 Pyreneittenmastiffi  ......................... 2 ..........
 Tiibetinmastiffi  ...................................1 ..........
 Bordeauxindoggi ................................1 ..........
 Cane corso ........................................ 5 ..........
 Dobermanni ...................................... 6 ..........
 Rottweiler ......................................... 12 ..11:30
 Tanskalais-ruotsalainen pihakoira 14 ........
#Bullmastiffi  .................................... 16 ..........
 Amerikankarvatonterrieri ...............1 ..........
 
KEHÄ 5
Laura Cox, Irlanti ......................................90 
Airedalenterrieri .............................. 5 . 9:00
 Australianterrieri ............................ 6 ..........
 Borderterrieri ................................. 14 ..........
 Brasilianterrieri ................................1 ..........
 Dandiedinmontinterrieri ................ 8 ..........
 Karkeakarvainen kettuterrieri ......4 ..11:00
 Sileäkarvainen kettuterrieri ......... 6 ..........
 Manchesterinterrieri ......................4 ..........
 Norfolkinterrieri ...............................4 ..........
 Norwichinterrieri ........................... 10 ..........

 Sealyhaminterrieri ...........................1 ..........
 Silkkiterrieri ..................................... 3 ..........
 Skyenterrieri .................................... 2 ..........
 Valkoinen länsiylämaanterrieri ... 9 ..........
 Kerrynterrieri .................................. 3 ..........
 Walesinterrieri ...................................1 ..........
 Yorkshirenterrieri .......................... 8 ..........
 
KEHÄ 6
Lisbeth Campbell, Norja .......................... 59
 Parsonrussellinterrieri ................ 21 10:00
 Jackrussellinterrieri ..................... 19 ..........
 Bedlingtoninterrieri ..........................1 12:30
 Englanninkääpiöterrieri ................ 10 ..........
 Glen of imaalinterrieri ....................4 ..........
 Irlanninterrieri ................................. 2 ..........
 Lakelandinterrieri ........................... 2 ..........
 
KEHÄ 7
Tuula Savolainen ....................................... 48
 Bokseri ............................................... 2 10:00
 Kanariandoggi ....................................1 ..........
 Broholminkoira ..................................1 ..........
 Isosveitsinpaimenkoira ....................1 ..........
 Landseer ............................................ 3 ..........
 Tanskandoggi, kelt. ja tiik. ............. 5 ..........
 Tanskandoggi, musta ja harlekiini 2 ..........
 Tanskandoggi, sininen .................... 3 ..11:00
 Pinseri .................................................4 ..........
 Venäjänmustaterrieri ......................7 ..........
 Cairnterrieri .................................... 19 ..........

* -merkillä tuomarimuutos. mikä oikeuttaa ilmoittautumismaksun palautukseen

KEHÄ  9  
Godelieve De Wit-Bazelmans, Alankomaat   
 Hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen 30 10:00
 pennut 2, urokset 8, nartut 20  
 Hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen 19 12:00
 urokset 10, nartut 9  
 Hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen 17 
 pennut 2, urokset 5, nartut 10  

Hollanninpaimenkoirien erikoisnäyttely


