
  ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU 

KEHÄ 1
JANIKI STEINBOCK, ISRAEL ........................... 82
Staffordshirenbullterrieri ..................23 ...10:00
urokset 11, nartut 12
Bullterrieri................................................. 3 ..............
Airedalenterrieri ..................................... 5 ..............
Borderterrieri .......................................... 5 ..............
Cairnterrieri ............................................17 ...12:00
Ceskyterrieri ............................................ 1 ..............
Karkeakarvainen kettuterrieri ........... 5 ..............
Sileäkarvainen kettuterrieri ............... 3 ..............
Parsonrussellinterrieri ........................16 ..............
Walesinterrieri ......................................... 2 ..............
Phalène ..................................................... 2 ..............

KEHÄ 2
JOHAN JUSLIN, SUOMI ................................... 62
Saksanmetsästysterrieri ...................... 1 ...10:00
Australianterrieri .................................... 8 ..............
Bedlingtoninterrieri .............................. 1 ..............
Glen of imaalinterrieri .......................... 3 ..............
Jackrussellinterrieri .............................23 ..............
pennut 2,urokset 13, nartut 8
Norfolkinterrieri ..................................... 1 ...12:00
Norwichinterrieri ................................... 7 ..............
Skyenterrieri ............................................ 6 ..............
Englanninkääpiöterrieri ...................... 5 ..............
Valkoinen länsiylämaanterrieri ......... 1 ..............
*Papillon ................................................... 6 ..............

KEHÄ 3
KAISA METTERI-GOLD, SUOMI .................... 70
Griffon bruxellois ................................... 4 ...10:00
Petit brabancon ..................................... 3 ..............
Ranskanbulldoggi ...............................13 ..............
villakoirien mittaus ......................................11:15
Villakoira, 
 - toy ............................................................ 6 ..............
 - kääpiö, harmaa, apr ja punainen .. 7 ..............
 - kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen 15 ...........
 - keskikokoinen, harm., apr. ja pun. 3 ..............
 - keskikokoinen, mu, ru ja va ............ 6 ...13:15
 - iso, harmaa, aprikoosi ja punainen 1 .............
 - iso, musta, ruskea ja valkoinen...... 1 ..............
Amerikanstaffordshirenterrieri ......... 4 ..............
Brasilianterrieri ....................................... 2 ..............
Skotlanninterrieri ................................... 5 ..............

KEHÄ 4
KIMMO MUSTONEN, SUOMI ........................ 65
Bostoninterrieri ...................................... 2 ...10:00
Cavalier kingcharlesinspanieli ........17 ..............
Bolognese ................................................ 2 ..............
Japanese chin ......................................... 9 ..............
Kiinanharjakoira ...................................17 ...12:00
*Kromfohrländer.................................... 2 ..............
*Lhasa apso ............................................. 2 ..............
*Vehnäterrieri ......................................... 5 ..............
Silkkiterrieri .............................................. 2 ..............
Yorkshirenterrieri ................................... 7 ..............

KEHÄ 5
MAIJA MÄKINEN, SUOMI ............................... 60
Tiibetinspanieli .....................................28 ...10:00
pennut 3, urokset 10, nartut 15
Chihuahua, pitkäkarvainen .............15 ...12:00
Chihuahua, lyhytkarvainen ................ 6 ..............
*Maltankoira ............................................ 1 ..............
*Shih tzu ................................................... 3 ..............
*Löwchen ................................................. 3 ..............
*Prahanrottakoira .................................. 2 ..............
*Venäjäntoy, pitkäkarvainen ............. 2 ..............

KEHÄ 6
ZIDY MUNSTERHIELM-EHNBERG. SUOMI 83
Kiinanpalatsikoira, pekingeesi .......... 8 ...10:00
Mopsi .......................................................13 ..............
Bichon frisé ............................................16 ..............
Coton de tuléar ....................................24 ...12:15
pennut 2, urokset 9, nartut 13
Havannankoira .....................................15 ..............
Tiibetinterrieri ......................................... 7 ..............

KEHÄ 7
PEKKA TEINI, SUOMI ........................................ 49
mäyräkoirien mittaus ..................................11:00
Mäyräkoira, 
 - pitkäkarvainen .................................... 7 ..............
 - kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen 2 ..............
 - kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen 2 ..............
 - karkeakarvainen ...............................15 ..............
 - kääpiömäyräkoira karkeakarv. ...... 2 ...12:30
 - lyhytkarvainen ..................................16 ..............
 - kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen 4 ..............
 - kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen 1 ..............



Ohessa on näyttelymme 
arvioidut arvosteluaikataulut 
rotukohtaisine koiramääri-
neen 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 saa-
pumista. Näyttely on drive-in, 
joten arvostelun jälkeen saavat 
poistua muut paitsi rotunsa 
parhaat (ROP), ROP-veteraanit 
sekä rotunsa parhaisiin kas-
vattajaluokkiin kuuluvat koirat. 

NÄYTTELYPAIKKA 
Näyttelypaikkana toimii 

maineikas Köyliön Lalintalo 
(http://www.lallintalo.profiili.
fi/historia/ ) ja sen piha-alue: 
osoite Pyhän Henrikintie 401 B, 
27750  KÖLYLIÖ.  

Voit tarkistaa näyttelypai-
kan sijainnin esimerkiksi Goo-
gle:lla.

TUOMARINMUUTOKSET 
Olemme joutuneet teke-

mään joitakin tuomarimuu-
toksia, jotka selviävät aikatau-
lusta. Ilmoittautumismaksun 
palautukseen oikeuttava tuo-
marinmuutos on merkitty ai-
katauluun *-merkillä. 

Lähetä peruutus viimeis-
tään to 11.8.2016 mennessä joko 

postitse: Köyliön RN, c/o Pek-
ka Huhtamaa, Kokemäentie 
511, 27710 KÖYLIÖ tai meilitse  
pekhuh65@hotmail.com . 
Muistathan ilmoittaa tilinume-
rosi sekä koiran nimen, rekis-
terinumeron ja kilpailunume-
ron sekä puhelinnumerosi ja 
sähköpostiosoitteesi. 

ROKOTUKSET 
Rokotustodistusten tar-

kastus alkaa klo 8:30. Koirien 
tulee saapua näyttelypaikalle 
vähintään tuntia ennen arvi-
oitua arvosteluajan alkamis-
ta, kuitenkin viimeistään klo 
12:00. Huolehdi siitä, että olet 
koirasi kanssa ajoissa näytte-
lypaikalla. 

LIPUT JA LUETTELOT 
Sisäänpääsy ilmainen 
Luettelo 5 euroa 
Pysäköinti 5 euroa 

Näyttelyalueen pihassa on 
purkupaikka. 

KOIRIEN MITTAUS 
Kaikkien tarkastettavien 

rotujen tarkastus ja mittaus 
suoritetaan oheisen aikataulun 
mukaisesti, ja koira kilpailee 
tässä näyttelyssä siinä rodus-
sa, mihin se siirretään (koskee 
mm. villakoiria, mäyräkoiria). 

MUUTA 
Näyttelypaikalta löytyy 

kahvila, josta voi ostaa ruokaa 
ja virvokkeita. 

Muistathan myös kerä-
tä koirien jätökset näyttely-

alueelta. Kakkapusseja jaetaan 
rokotusten tarkastusten yh-
teydessä, sekä niitä saa myös 
näyttelyalueelta. 

TURVALLISUUS 
Noudata turvallisuusoh-

jeita, jotta kaikilla on mukava 
näyttelypäivä. Ajoreitit on jä-
tettävä vapaaksi teltoista ja hä-
keistä. Älä jätä koiraa kuumaan 
autoon! 

PALKINNOT 
Palkintoesineet on noudet-

tavissa näyttelyntoimistosta 
palkintojenjakopisteestä näyt-
telyn ajan arvostelulomakkeen 
esittämällä klo 16 mennessä. 
Palkintoja ei lähetetä postitse. 

TIEDUSTELUT 
Ilmoittautumisia koskevat 

tiedustelut PawDium: info@
pawdium.fi tai 040 1487 780 
(in English & på svenska) ar-
kisin klo 12–18. Näyttelypäi-
vänä näyttelyn toimisto: puh. 
046-592 1078.  Muut tiedustelut 
(ajo-ohjeet, pysäköinti yms.)  
Tarmo Seppä puh. 0500 – 126 
321 myös näyttelypäivänä. 

ROKOTUSOHJEET 
Näyttelyssämme nouda-

tetaan Suomen Kennelliiton 
hallituksen hyväksymiä roko-
tusmääräyksiä. Tarkastamme 
näyttelyyn tultaessa jokaisen 
koiran rokotustodistukset. Jos 
koiran osallistuminen hylä-
tään puutteellisten rokotusten 
takia, ilmoittautumismaksua 

  TERVETULOA KÖYLIÖN RYHMÄNÄYTTELYYN! RYHMÄKILPAILUT
RYHMÄKILPAILUT ALKAVAT NOIN KLO 15:00

ryhmä 3/4
........................................................  Johan Juslin
ryhmä 9 
........................................................  Kimmo Mustonen
paras veteraani
........................................................  Maija Mäkinen
paras kasvattajaryhmä
........................................................  Zidy Munsterhielm-Ehnberg
näyttelyn paras 
 .......................................................J aniki Steinbock

ei makseta takaisin. 1.1.2015 al-
kaen rokotusmääräyksissä pe-
nikka-ja raivotautirokotuksien 
varoajat pidentyivät kolmeen 
viikkoon. Penikkatautia vas-
taan koiran pitää olla rokotettu 
vähintään kaksi kertaa. Tehos-
terokotuksesta tulee tapahtu-
man hetkellä olla kulunut vä-
hintään 21 vrk (kolmen viikon 
varoaika). Alle vuoden iässä 
annettu tehosterokotus on voi-
massa yhden vuoden. Vuoden 
iässä tai vanhempana annetut 
tehosteet ovat voimassa ko. ro-
kotteen valmisteyhteenvedon 
mukaisesti. Raivotautirokotus 
(rabies): Koiran ensimmäises-
tä raivotautirokotuksesta tulee 
tapahtuman hetkellä olla kulu-
nut vähintään 21 vrk (kolmen 
viikon varoaika). Alle vuoden 
iässä annettu rokotus on voi-
massa yhden vuoden. Vuoden 

iässä tai vanhempana annetut 
rokotukset ovat voimassa ko. 
rokotteen valmisteyhteenve-
don mukaisesti. Vanhentu-
neen penikka- ja raivotautiro-
kotuksen varoaika: Jos koiran 
rokotus on vanhentunut, tulee 
rokotus kaikissa tapauksissa 
uusia vähintään 21 vrk ennen 
tapahtumaa (kolmen viikon 
varoaika). Tartuntataudit Jos 
koira sairastuu penikkatau-
tiin, tarttuvaan maksatuleh-
dukseen, kennelyskään tms. 
tarttuvaan hengitystieinfek¬-
tioon, parvovirusripuliin tms. 
tarttuvaan maha¬suolikana-
van tulehdukseen, koira ei saa 
olla läsnä tapahtumassa en-
nen kuin se on ollut vähintään 
kaksi viikkoa oireeton. Sama 
rajoitus koskee myös saman 
talouden oireettomia koiria. 
Ulko-ja sisäloistartunnat on 

asianmukaisesti hoidettava 
ennen kuin koira voi olla läsnä 
tapahtumassa. 

Tunnistusmerkintä: Tun-
nistusmerkintä on pakollinen 
Kennelliiton virallisissa näyt-
telyissä, kokeissa ja kilpai-
luissa. Tunnistusmerkintänä 
hyväksytään tatuointi tai mi-
krosiru. Tunnistusmerkinnät 
tarkastetaan pistokokein. Koi-
ra, jota ei ole tunnistusmerkit-
ty, suljetaan pois näyttelyistä. 
Tunnistusmerkinnän on oltava 
luettavissa tapahtumapaikalla 
tai osallistumisoikeus kysei-
seen tapahtumaan ei täyty. 

Antidopingvalvonta: Suo-
men Kennelliiton valtuuston 
hyväksymät antidopingsään-
nöt koskevat kaikkia Suomen 
Kennelliiton myöntämiä näyt-
telyitä, kilpailuja ja kokeita. 
Lisätietoa tietoa osoitteessa 
www.kennelliitto.fi 

Toivotamme Teidät sydämellisesti tervetulleiksi Köyliön ryhmänäyttelyyn. 
Miellyttävää ja menestyksekästä näyttelypäivää Teille kaikille toivottaa: 
Köyliön ryhmänäyttelyn näyttelytoimikunta (Köyliön MS ry, Satakunnan Beagle ry.)


