
  ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU HIMOS RN & ER• 5.6.2016

KEHÄ 1
MALGORZATA WIEREMIEJCZYK- 
WIERZCHOWSKA, PUOLA ............................. 65
Portugalinvesikoira .............................33 ..... 9:00
Novascotiannoutaja ...........................16 ...11:00
Pohjanpystykorva.................................. 6 ..............
Lunnikoira ................................................ 1 ..............
Italianvinttikoira ..................................... 8 ..............
Puolanvinttikoira ................................... 1 ..............

KEHÄ 2   
ANNAMARIA TARJÁN, UNKARI .................... 54
Unkarinvinttikoira ................................. 1 ...10:00
Afgaaninvinttikoira .............................15 ..............
Englanninvinttikoira ............................. 3 ..............
Whippet ..................................................27 ...11:10
Lagotto romagnolo .............................. 8 ..............

KEHÄ 3
LUIS PEIXOTO, PORTUGALI ........................... 82
Englanninspringerspanieli ...............13 ..... 9:00
Labradorinnoutaja ..............................31 ..............
Amerikancockerspanieli ...................11 ...11:45
Cockerspanieli ......................................27 ..............

KEHÄ 4   
HELIN TENSON, SUOMI .................................. 59
harjoitusarvostelija: Tarja Löfman - kiha-
rakarvainen noutaja, kultainennoutaja, 
kooikerhondje
Sileäkarvainen noutaja ......................13 ...10:00
Kultainennoutaja .................................18 ..............
Kiharakarvainen noutaja .................... 8 ...12:00
Kooikerhondje ........................................ 3 ..............
Irlanninvesispanieli ............................... 1 ..............
Saksanpystykorva, keeshond ............ 9 ..............
Länsigöötanmaanpystykorva ........... 3 ..............
Portugalinpodengo, kk, pieni ........... 2 ..............
Portugalinpodengo, sk pieni ............. 2 ..............

KEHÄ 5   
ANGELIKA KAMMERSCHEID-LAMMERS, 
SAKSA .................................................................... 63
Spitzien mittaus ............................................10:00 
Saksanpystykorva, 
- mittelspitz, musta ja ruskea ............ 2 ...10:10
- mittelspitz, muut värit ....................... 6 ..............
- kleinspitz, musta ja ruskea ............... 5 ..............
- kleinspitz, muut värit ......................... 5 ..............
- kleinspitz, valkoinen .......................... 1 ..............
- pomeranian........................................... 6 ..............
*Faaraokoira ............................................ 5 ..............
*Akita ......................................................... 1 ..............
*Amerikanakita ...................................... 2 ...12:00
Saluki........................................................17 ..............
*Irlanninsusikoira.................................11 ..............
*Skotlanninhirvikoira ........................... 2 ..............

KEHÄ 6   
RIITTA LAHTOVAARA, SUOMI ...................... 74
Chow chow .............................................. 5 ..... 9:00
Samojedinkoira ....................................18 ..............
Siperianhusky ......................................... 5 ..............
Alaskanmalamuutti .............................. 1 ..............
Islanninlammaskoira ............................ 3 ...11:00
Buhund...................................................... 1 ..............
Japaninpystykorva ................................ 1 ..............
#Shiba ........................................................ 1 ..............
#Shikoku ................................................... 1 ..............
#Basenji ..................................................... 3 ..............
Länsisiperianlaika .................................. 2 ..............
#Harmaa norjanhirvikoira .................. 8 ...12:00
#Jämtlanninpystykorva ....................... 3 ..............
#Karjalankarhukoira ............................. 6 ..............
#Suomenpystykorva ............................ 7 ..............
#Lapinporokoira .................................... 3 ..............
#Suomenlapinkoira .............................. 6 ..............

KEHÄ 7   
TINA PEIXOTO, PORTUGALI .......................... 42
Espanjanvesikoira ................................26 ..... 9:00
Walesinspringerspanieli ...................... 5 ..............
Venäjänvinttikoira ...............................11 ..............
JOSE M DOVAL SANCHEZ, ESPANJA ......... 44
Ibizanpodenco, lyhytkarvainen ........ 1 ...11:30
Espanjanvesikoira ................................43 ..............

KEHÄ 8
ANNE LIVO BUVIK, NORJA ............................ 54
Barbet ........................................................ 3 ...11:15
Fieldspanieli ............................................ 1 ..............  
Portugalinvesikoira .............................50 ...11:30
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Länsi-Himos 



Ohessa on näyttelymme ar-
vioitu arvosteluaikataulu ro-
tukohtaisine koiramäärineen 
sekä ilmoittamasi koiran 
numerolappu. Muista ottaa 
mukaan näyttelyyn koiran 
rekisteritodistus, rokotusto-
distukset ja näyttelynumero. 
Numerolapun kiinnittämistä 
varten kannattaa varata klipsi, 
hakaneula tms. Muista myös 
näyttelyremmi, makuualusta 
ja vesikuppi! Ulkoiluta koirasi 
ennen näyttelyalueelle saapu-
mista. Näyttely on drive in, jo-
ten arvostelun jälkeen saavat 
poistua muut paitsi rotunsa 
parhaat (ROP), ROP- veteraanit 
sekä rotunsa parhaisiin kas-
vattajaluokkiin kuuluvat koirat. 

  Näyttelypaikka

Länsikeskuksentie 11, 42100 
Jämsä.
Näyttelypaikan osoite on Länsi-
rinteentie 11, Jämsä. Kaikki navi-
gaattorit eivät tunnista kyseistä 
osoitetta, mutta Himoshuipuntie 
tuo jo lähelle. Ajo-ohje: Käänny 
päätieltä (9-tie) Himos-kylttien 
mukaan, Säyrylänsalmentieltä 
liikenneympyrästä Länsi-Hi-
moksen suuntaan. Paikoitus 
Himoshuipuntien oikealla puo-
lella, näyttelyalue vasemmalla 
Himosraitin puolella. pysäköit-
hän paikoitusalueen kylttien oh-
jeiden mukaisesti ja tiiviisti. Hi-
mosportin vieressä oleva asfaltti-
kenttä on varattu asuntoautoille.

    Tuomarinmuutokset

Olemme joutuneet tekemään 
tuomarimuutoksia, jotka sel-
viävät aikataulusta. Ilmoittau-
tumismaksun palautukseen 
oikeuttava tuomarinmuutos on 
merkitty aikatauluun * -merkil-
lä. Lähetä peruutus viimeistään 
to 2.6.16 mennessä Heinistö 
Marja, Piilolankuja 3 C 13, 40600 
JYVÄSKYLÄ Muistathan ilmoit-
taa tilinumerosi sekä koiran ni-
men, rekisteritunnuksen sekä 
kilpailunumeron. #:llä merkityt 
rodut ovat siirtoja ennakkoon 
ilmoitetulle varatuomarille, ei-
vätkä oikeuta peruutukseen.

  Rokotustentarkastus

Rokotustodistusten tarkastus 
alkaa klo 8:30. Koirien tulee saa-
pua näyttelypaikalle vähintään 
tuntia ennen annettua arvos-
teluajan alkamista, kuitenkin 
viimeistään klo 12:00. Huolehdi 
siitä, että olet koirasi kanssa 
ajoissa näyttelypaikalla.

    Hinnat

Sisäänpääsy  ilmainen. 
Luettelo   5 euroa
Pysäköinti 3 euroa

    Koirien mittaus

Kaikkien tarkastettavien rotujen 
tarkastus ja mittaus suoritetaan 
oheisen aikataulun mukaisesti, 
ja koira kilpailee tässä näytte-
lyssä siinä rodussa, mihin se 

siirretään. (koskee mm spitzejä.)

   Muuta

Näyttelypaikalta löytyy ravin-
tola, josta voi ostaa ruokaa ja 
virvokkeita.

  Palkinnot

Palkintoesineet on noudet-
tavissa palkintojenjakopis-
teestä näyttelyn ajan arvoste-
lulomakeen esittämällä. Palk-
intoja ei lähetetä postitse.
  Tiedustelut /Information

Ilmoittautumisia koskevat 
tiedus telut PawDium: info@
pawdium.fi tai 040  1487  780 
(in English & på svenska) arki-
sin klo 12–18. Muut tiedustelut 
näyttelypäivänä Elisa Hei-
movaara 040 7584170 
 
 Rokotusohjeet

Näyttelyssämme noudatetaan 
Suomen Kennelliiton hallituksen 
hyväksymiä  rokotusmääräyksiä. 
Tarkastamme näyttelyyn tultaessa 
jokaisen koiran rokotustodistukset. 
Jos koiran osallistuminen hylätään 
puutteellisten rokotusten takia, il-
moittautumismaksua ei makseta 
takaisin. 1.1.2015 alkaen rokotus-
määräyksissä penikka-ja raivotau-
tirokotuksien varoajat pidentyivät 
kolmeen viikkoon. 

Tunnistusmerkintä Tunnis-
tusmerkintä on pakollinen Ken-
nelliiton virallisissa näyttelyissä, 
kokeissa ja kilpailuissa. Tunnistus-
merkintänä hyväksytään tatuointi 
tai mikrosiru. Tunnistusmerkinnät 

  TERVETULOA HIMOKSELLE!

RYHMÄKILPAILUT
RYHMÄKILPAILUT ALKAVAT NOIN KLO 15:30

RYHMÄ 5/8 
Malgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska, Puola
RYHMÄ 10 
Angelika Kammerscheid-Lammers, Saksa
PARAS VETERAANI
Helin Tenson, Suomi
PARAS KASVATTAJARYHMÄ
Helin Tenson, Suomi
NÄYTTELYN PARAS 
 Annamaria Tarján, Unkari

tarkastetaan pistokokein. Koira, jota ei ole tun-
nistusmerkitty, suljetaan pois näyttelyistä. Mikäli 
tatuointi on epäselvä, koira saa osallistua, mutta 
omistajan on huolehdittava siitä, että koira tun-
nistusmerkitään uudelleen ja uudesta merkitsemi-
sestä toimitetaan todistus näyttelytoimikunnalle 
kuukauden sisällä näyttelyistä. Tunnistusmerkinnän 
on oltava luettavissa tapahtumapaikalla tai osallistumi-
soikeus kyseiseen tapahtumaan ei täyty.

Antidoping valvonta Suomen Kennelliiton val-
tuuston hyväksymät antidopingsäännöt koskevat 
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näytte-
lyitä, kilpailuja ja kokeita. Lisätietoa tietoa osoit-
teessa www.kennelliitto.fi

Mukavaa näyttelypäivää!


