
  ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU 19.8.2017

Näyttelyn järjestävät: 
Espoon Koirakerho (EKK) ja  Helsingin Palveluskoiraharrastajat ry (HPH)

KEHÄ 1
AIRE-PIRET PÄRN                  74
*Bordeauxindoggi ...................................1 10:00
#Bordeauxindoggi....................... 1 .....
*Leonberginkoira ....................................2 ......
#Leonberginkoira ........................ 7 .....
*Kääpiöpinseri ........................................6 ......
#Kääpiöpinseri .......................... 24 .....
*Hovawart ...............................................1 ......
#Hovawart .................................. 2 .....
#Newfoundlandinkoira ................ 1 .....
*Rottweiler ..............................................1 ......
#Rottweiler.................................. 2 .....
*Valkoinenpaimenkoira ...........................1 13:00
*Vanhaenglanninlammaskoira ................2 ......
#Vanhaenglanninlammaskoira ... 3 .....
# Pitkäkarv. pyreneittenpaimenkoira1 ..
*Bichon frisé ...........................................2 ......
*Havannankoira ......................................1 ......
*Venäjänbolonka .....................................2 ......
*Shih tzu .................................................1 ......
*Chihuahua, lyhytkarvainen ....................2 ......
*Chihuahua, pitkäkarvainen ....................3 ......
*Kiinanharjakoira ....................................7 ......
*Papillon .................................................1 ......

KEHÄ 2
BRITT SIEGSTAD, TANSKA 65
Australiankarjakoira .................... 5 10:00
Australiankelpie ......................................2 ......
Australiankelpie .......................... 2 .....
Australianpaimenkoira ............................1 ......
Australianpaimenkoira ................ 2 .....
Bordercollie .............................................8 ......
Bordercollie................................. 4 .....
Bouvier ....................................... 1 .....
Pitkäkarvainen collie ...............................9 11:30
Pitkäkarvainen collie ................. 13 .....
Sileäkarvainen collie ...............................4 ......
Sileäkarvainen collie ................... 3 .....
Polski owczarek nizinny ..........................1 ......
Polski owczarek nizinny.............. 1 .....
Puli, muut värit ............................ 1 .....
Schipperke ..............................................1 ......
Schipperke.................................. 3 .....
Venäjänmustaterrieri ...............................1 ......
Venäjänmustaterrieri................... 3 .....

KEHÄ 3
CARSTEN BIRK, TANSKA     74
Berninpaimenkoira ..................................2 10:00
Berninpaimenkoira.................... 13 .....
Appenzellinpaimenkoira ............. 5 .....
Bernhardinkoira, lyhytkarvainen .............1 ......
Bernhardinkoira, pitkäkarvainen .............2 ......
Bernhardinkoira, pitkäkarvainen . 2 .....
Bokseri ....................................................1 ......
Bokseri........................................ 2 .....

Bullmastiffi .................................. 1 .....
Dobermanni ................................ 1 .....
Beaucenpaimenkoira / beauceron 
.................................................... 1 12:00
Belgianpaimenkoira, groenendael 2 .........
 Belgianpaimenkoira, groenendael4 ....
Belgianpaimenkoira, malinois ..... 1 .....
Belgianpaimenkoira, tervueren ...............2 ......
Belgianpaimenkoira, tervueren ... 2 .....
 Hollanninpaimenkoira, karkeakarv.1 ...
Hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen ....3 .....
Saksanpaimenkoira ................................1 ......
Saksanpaimenkoira .................... 1 .....
Welsh corgi cardigan .................. 6 .....
Welsh corgi pembroke ............................5 ......
Welsh corgi pembroke .............. 15 .....

KEHÄ 4
KITTY SJONG, TANSKA  68
*Serra de airesinpaimenkoira .................1 10:00
#Serra de airesinpaimenkoira..... 1 .....
*Apinapinseri ..........................................1 ......
#Kääpiösnautseri, musta ............ 3 .....
*Kääpiösnautseri, musta-hopea .............4 ......
#Kääpiösnautseri, musta-hopea . 4 .....
*Kääpiösnautseri, pippuri & suola1 ...........
# Kääpiösnautseri, pippuri & suola2 ....
*Kääpiösnautseri, valkoinen ...................1 ......
#Kääpiösnautseri, valkoinen....... 2 .....
#Snautseri, pippuri & suola......... 9 .....
#Pinseri....................................... 1 .....
# Tanskalais-ruotsalainen pihakoira6 ..
*Tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen7 ..
#Tanskandoggi, ke/ ti .................. 3 .....
*Tanskandoggi, mu ja harl ......................1 ......
#Tanskandoggi, mu ja harl.......... 1 .....
#Isosveitsinpaimenkoira ............. 2 .....
*Englanninspringerspanieli .....................1 13:00
*Kooikerhondje .......................................1 ......
*Lagotto romagnolo ................................1 ......
*Walesinspringerspanieli ........................2 ......
*Bostoninterrieri ......................................1 ......
*Mopsi .....................................................1 ......
*Prahanrottakoira ....................................1 ......
*Ranskanbulldoggi ..................................1 ......
*Cavalier kingcharlesinspanieli ...............2 ......
*Tiibetinspanieli.......................................1 ......
*Tiibetinterrieri.........................................2 ......
*Venäjäntoy, lyhytkarvainen ....................1 ......
*Venäjäntoy, pitkäkarvainen....................1 ......
*Villakoira, kääpiö, mu, ru ja va ..............1 .....
*Villakoira, keskikokoinen, mu, ru ja va ..1 ......

KEHÄ 5
PIRJO HJELM   40.....................................
Amerikanstaffordshirenterrieri   2   12:00
Bedlingtoninterrieri ..................................1 ......
Cairnterrieri .............................................3 ......

Dandiedinmontinterrieri ..........................1 ......
Jackrussellinterrieri .................................1 ......
Manchesterinterrieri ................................1 ......
Norwichinterrieri ......................................1 ......
Silkkiterrieri .............................................1 ......
Valkoinen länsiylämaanterrieri ................4 ......
Yorkshirenterrieri .....................................1 ......
Akita ........................................................2 13:00
Amerikanakita .........................................6 ......
Eurasier ..................................................1 ......
Samojedinkoira .......................................1 ......
Siperianhusky .........................................1 ......
Suomenlapinkoira ...................................1 ......
Japaninpystykorva ..................................1 ......
Länsigöötanmaanpystykorva ..................2 ......
Portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni 2 ......
Saksanpystykorva, keeshond .................3 ......
 Saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea 
1................................................................
Saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit 1 ......
Shiba ......................................................2 ......

KEHÄ 6
SOILE BISTER  84
Schapendoes ..........................................4 10:00
Schapendoes.............................. 2 .....
Shetlanninlammaskoira ........................13 ......
Shetlanninlammaskoira .............. 5 .....
Tsekinpaimenkoira ..................................1 ......
Tsekinpaimenkoira ...................... 1 .....
Partacollie ...............................................7 ......
Picardienpaimenkoira .............................1 ......
Kaukasiankoira ........................... 1 .....
Shar pei ...................................... 1 .....
Tiibetinmastiffi .........................................3 ......
Tiibetinmastiffi ............................. 1 .....
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen 4 .......
kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen ...........1 ......
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen ...........1 ......
kaniinimäyräkoira karkeakarvainen1 ........
kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen ............2 ......
*Dalmatiankoira ......................................1 13:00
*Rhodesiankoira .....................................1 ......
*Venäjänajokoira .....................................1 .....
Punainen irlanninsetteri ..........................2 ......
Stabyhoun ..............................................8 ......
Azawakh .................................................1 ......
Saluki ......................................................5 ......
Skotlanninhirvikoira ................................2 ......
Whippet ..................................................1 ......
Kultainennoutaja .....................................2 ......
Labradorinnoutaja ...................................1 ......
Sileäkarvainen noutaja ...........................2 .....
Amerikancockerspanieli ..........................2 ......
Cockerspanieli ........................................6 ......

HUOM! Pentunäyttelyn aikataulut on kirjoitettu kursiivilla.



Oheisena ryhmä- ja pen-
tunäyttelyn arvioitu arvoste-
luaikataulu sekä koirasi näyt-
telynumero, joka oikeuttaa 
näyttelyyn ilmoitetun koiran 
ja yhden henkilön sisäänpää-
syyn. Muista ottaa mukaan 
näyttelyyn koiran rekiste-
rikirja, rokotustodistukset, 
näyttelynumero ja -hihna, 
makuualusta, hakaneula sekä 
vesikippo. Ulkoiluta koirasi 
ennen näyttelyalueelle saapu-
mista.  Arvostelun jälkeen saa-
vat poistua muut paitsi rotunsa 
parhaat koirat (ROP), ROP-vete-
raanit, ROP-pennut sekä rotun-
sa parhaisiin kasvattajaluok-
kiin kuuluvat koirat.

Näyttelypaikka
Osoite: Tuomarinkyläntie 1, 

Helsinki.
Näyttelypaikka on Tuo-

marinkylän vinttikoirakeskus 
Helsingissä. Etelästä: Tuusulan 
moottoritietä 45 ja kehä I jäl-
keen seuraat Tuomarinkylän 
opasteita. Näyttelypaikka nä-
kyy liikenneympyrän jälkeen 
oikealla puolen tietä. Pohjoi-
sesta: Tuusulan moottoritie-
tä 45 kehä III jälkeen liittymä 
Tammisto Tuomarinkylä, josta 
seuraat Tuomarinkylän opas-
teita. Näyttelypaikka näkyy 
ratsastustallien jälkeen vasem-
malla.

Näyttelyn vieressä olevat 
parkkialueet ovat maksullisia 
ja pysäköinnistä peritään 5 eu-
ron parkkimaksu. Varaathan 
tasarahaa mukaan. Näyttely-
alueen portin lähellä on purku-
paikka.

Koirien jättäminen kuu-
maan autoon on ehdottomasti 
kielletty!

Sisääntulo
Portit näyttelypaikalle 

avataan klo 8.00. Rokotusto-
distusten tarkastus alkaa klo 
8.00. Koirien on saavuttava tar-
kastukseen viimeistään yksi 
tunti ennen ko. rodun arvioitua 
arvosteluaikaa, kuitenkin vii-
meistään klo 13.00. Huolehdi 
siitä, että olet koirasi kanssa 
ajoissa näyttelypaikalla. Turis-
tikoirien tuominen näyttely-
alueelle sallitaan, kun koiran 
rokotukset ovat kunnossa ja 
rokotustodistus on mukana 
näyttelyyn tullessa.

Peruutukset 
Olemme joutuneet teke-

mään joitakin tuomarimuutok-
sia. Ryhmänäyttelyn muutok-
set ovat merkitty #-merkillä. 
Mahdolliset peruutukset tuo-
marimuutoksen johdosta 
on postitettava viimeistään 
17.8.2017 postitetulla (postilei-
ma) kirjeellä näyttelyn rahas-
tonhoitajalle: Pirjo Ojala-Laine, 
Kontiotie 25 C 1, 01450 Vantaa. 
Vähennämme peruutuksista 
käsittelykulut. Pentunäyttelyn 
tuomarimuutokset ovat mer-
kitty * merkillä. Huomioithan, 
että nykyisten näyttelysään-
töjen mukaan pentunäyttelyn 
tuomarimuutoksien takia tai 
koiran sairastumisen vuoksi 
osallistumismaksua ei makse-
ta takaisin.

Palkinnot
Palkintoesineet on noudet-

tavissa palkintojenjakopaikal-
ta näyttelyn aikana. Ota arvos-
telulomake palkintopisteeseen 
mukaan. Palkintoja ei lähetetä 
jälkikäteen postitse. 

Teltat ja turvallisuus
Näyttelyalueella tupakoin-

ti on ehdottomasti kielletty. 
Tupakointipaikka sijaitsee toi-
mistorakennuksen edessä. 

Telttojen ja häkkien sijoit-
tamisessa on noudatettava 
näyttelyn järjestäjien ohjeita. 
Telttoja tai koiria ei saa kiin-
nittää juoksurataa kiertävään 
aitaan. Juoksuradalla ei saa 
kävellä eikä sinne saa viedä 
koiria. 

Tiedustelut
Ilmoittautumista koskevat 

tiedustelut arkisin klo 12-18 
PawDium, e-mail: info@paw-
dium.fi tai puh. 040-148 7780.

Muut puhelintiedustelut: 
Tina Ehnström-Backas puh. 
044 5414401 tai Eija Metsäranta 
puh. 0400-444526

Rokotusmääräykset, tun-
nistusmerkintä ja antidoping

Näyttelyssämme nouda-
tetaan Suomen Kennelliiton 
hallituksen hyväksymiä roko-
tusmääräyksiä. Tarkastamme 
näyttelyyn tultaessa jokaisen 
koiran rokotustodistukset. Jos 
koiran osallistuminen hylä-
tään puutteellisten rokotusten 
takia, ilmoittautumismaksua ei 
makseta takaisin. Tunnistus-
merkintä: Tunnistusmerkin-
tä on pakollinen Kennelliiton 
virallisissa näyttelyissä, ko-
keissa ja kilpailuissa. Tunnis-
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tusmerkintänä hyväksytään 
tatuointi tai mikrosiru. Tun-
nistusmerkinnät tarkastetaan 
pistokokein. Koira, jota ei ole 
tunnistusmerkitty, suljetaan 
pois näyttelyistä. Tunnistus-
merkinnän on oltava luetta-
vissa tapahtumapaikalla tai 
osallistumisoikeus kyseiseen 
tapahtumaan ei täyty. Antido-
pingvalvonta: Suomen Kennel-
liiton valtuuston hyväksymät 
antidopingsäännöt koskevat 
kaikkia Suomen Kennelliiton 
myöntämiä näyttelyitä, kilpai-
luja ja kokeita. Lisätietoa osoit-
teessa www.kennelliitto.fi 

Hinnasto:
Sisäänpääsy 5 €,  

 alle 15 v. ilmaiseksi
Pysäköinti 5 €
Luettelo 5 €

Näyttelypaikalla on kanttiini.

Huomaa että alueelle ei ole 
ottoautomaattia ja että kortilla 
maksaminen ei ole mahdollista 
kuin osalla myyjistä, varaa siis 
käteistä rahaa mukaan.

HUOM! Pentunäyttelyn aika-
taulut on kirjoitettu kursiivilla.

Mukavaa näyttelypäivää! www.showhaucenter.fi


