
Tervetuloa näyttelyymme!
Kiitos ilmoittautumisestasi ryhmänäyttelyymme! 

NÄYTTELYPAIKKA: �Näyttelypaikka on Vaisaaren koulukeskus, Juhaninkuja 4, 
Raisio. GPS-koordinaatit 60.48064, 22.16765.

NÄYTTELYNUMEROT �JA �SISÄÄNPÄÄSY: �Ohessa koirasi numerolappu sekä 
näyttelyn aikataulu, josta selviävät arvioidut rotukohtaiset arvosteluaikataulut.

SISÄÄNPÄÄSYMAKSUT:

 �Ei sisäänpääsy- eikä pysäköintimaksua

 �Luettelo 4 euroa

ELÄINLÄÄKÄRI �JA �ROKOTUSTODISTUSTEN �TARKASTUS: �Rokotustodistusten 
tarkastus alkaa näyttelypäivänä kello 8:00 ja arvostelu kehissä klo 10:00. Koirat on 
tuotava paikalle vähintään tuntia ennen arvioidun arvostelun alkamista, kuitenkin 
viimeistään kello 12.

PALKINNOT: �Kaikki rotukohtaiset palkinnot ovat noudettavissa palkintopisteestä 
näyttelyn toimistosta. Palkintoja ei postiteta jälkikäteen.

RYHMÄKILPAILUT: �Koska näyttelymme on drive-in, arvostelun jälkeen 
voivat poistua kaikki muut paitsi ROP-koirat, ROP-veteraanit sekä ROP-
kasvattajaryhmään kuuluvat koirat. Ryhmäkilpailut alkavat n. klo 15.30.

ROKOTUSMÄÄRÄYKSET: Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton 
hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä.

 �HUOM! �Uudet �rokotusmääräykset �voimaan �1.1.2015. �Penikka- että 
raivotautirokotusten osalta tuli muutoksia varoaikoihin, jotka pitenivät kolmeen 
viikkoon. Penikkatautia vastaan koiran pitää olla rokotettu vähintään kaksi kertaa. 
Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen 
viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu tehosterokotus on voimassa yhden 
vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen 
valmisteyhteenvedon mukaisesti. 

 �Raivotautirokotus �(rabies): �Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee 
tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden 
iässä annettu rokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut 
rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.

 �Vanhentuneen �penikka- �ja �raivotautirokotuksen �varoaika: �Jos koiran rokotus 
on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen 
tapahtumaa (kolmen viikon varoaika).

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 Kennelliitto ry:n näyttelysääntöjä. Kaikkien 
näyttelyyn osallistuvien koirien on oltava tunnistusmerkitty joko tatuoimalla tai Indexel/
Lifechip- tai Datamars-mikrosirulla. Mikäli koira on merkitty jollain muulla kuin Indexel/
Lifechip- tai Datamars-mikrosirulla, sen mukana on oltava lukulaite, jolla siru voidaan 
lukea.

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

TERVETULOA �NÄYTTELYYMME!

MUUTA:

•  �Pyydämme näytteilleasettajia osaltaan huolehtimaan yleisestä siisteydestä - 
roskat, koirankarvat ja koirankakat tulee kerätä roskiksiin.

•  �Koiria ei saa jättää autoon!

•  �Näyttely on täysin ulkoilmatapahtuma.

•  �Turistikoirilta vaaditaan samat rokotustodistukset kuin näyttelyyn 
osallistuvilta koirilta.

•  �Näyttelypaikalla on buffetti, josta saa mm.  kahvia, sämpylää, makkaraa ja 
keittoa.

ILMOITTAUTUMISIA �KOSKEVAT �TIEDUSTELUT, �KASVATTAJALUOKKIA �
KOSKEVAT �TIEDUSTELUT: �PawDium ark. 12-18 p: 040 148 7780 tai meilitse info@
pawdium.fi

TIEDUSTELUT �MUUNA �AIKANA �JA �NÄYTTELYPÄIVÄNÄ: �Ulla Liljeqvist p. 
045 6350 304

MUKAVAA �NÄYTTELYPÄIVÄÄ!

 �Mikäli haluat peruuttaa tulosi näyttelyymme tuomarimuutoksen vuoksi, 
ilmiota siitä meille kirjallisesti �viimeistään �13.8.2015 �postileimatulla �
kirjeellä. �Huomaathan, että #:llä merkityt rodut ovat siirtoja ennakkoon 
ilmoitetulle varatuomarille, eivätkä oikeuta peruutukseen.

 PERUUTAN koirani osallistumisen Raision ryhmänäyttelyyn tuomari-
muutoksen vuoksi (*:llä merkityt rodut) ja liitän mukaani koirani numerolapun.

ROTU: _______________________________________________________________

KOIRAN NIMI: ________________________________________________________

ILMOITTAUTUMISMAKSUN ______________ EUROA

TILILLE NUMERO _____________________________________________________

SAAJAN NIMI: ________________________________________________________

OSOITE: _____________________________________________________________

PUH. _________________________________________

SÄHKÖPOSTI: ________________________________________________________

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS: ____________________________________________

 Laita kuoreen tämä lomake numerolapun kera ja postita osoitteella 
Leeni Cederholm, Jalavakatu 4, 21110 Naantali

 Näyttelytoimikunnan on palautettava ilmoittautumismaksu neljän viikon 
kuluessa näyttelyn päättymisestä ja palautuksesta on oikeus vähentää 
käsittelykulut. Mikäli numerolappu ei ole liitteenä, näyttelytoimikunnalla on 
oikeus vähentää palautuksesta myös pääsylipun hinta.



Arvioitu �arvosteluaikataulu
KEHÄ �1 �

ANNE �LIVO �BUVIK, �NORJA �82 �
Englanninspringerspanieli  ............... 15 .............10:00 
Walesinspringerspanieli  ................... 17 
Kiharakarvainen noutaja  ....................1 .............12:00 
Kultainennoutaja  ............................... 31 

pennut 1, urokset 16, nartut 14 
Novascotiannoutaja  ......................... 18 

KEHÄ �2 �
RONNY �BLOMME, �BELGIA �58 �

Lagotto romagnolo ............................ 12 .............10:00 
Espanjanvesikoira  .................................7 
Irlanninvesispanieli  ...............................1
Amerikancockerspanieli  ......................4 
Kooikerhondje ........................................4 
Portugalinvesikoira  ...............................4 
Sileäkarvainen noutaja  ..................... 26 .............12:00 

KEHÄ �3 �
LINDA �VOLARIKOVA, �SLOVAKIA �96

Labradorinnoutaja  ............................. 36 .............10:00 
pennut 4, urokset 11,nartut 21 

Barbet  .......................................................2 
Clumberinspanieli .................................1 
Cockerspanieli  ..................................... 27 .............12:15 
Ranskanbulldoggi ............................... 15 
Prahanrottakoira  ...................................4 
Venäjänbolonka .....................................6 
Venäjäntoy, pitkäkarvainen  ...............5 

KEHÄ �4 �
ELI-MARIE �KLEPP, �NORJA �54 �

Siperianhusky  ...................................... 15 .............10:00 
Alaskanmalamuutti ..............................8 
Akita  .........................................................5 
Amerikanakita  .......................................4 
Länsigöötanmaanpystykorva  ............6 .............12:00
Lunnikoira  ...............................................2 
Islanninlammaskoira  ............................7 
Harmaa norjanhirvikoira  ....................3
Jämtlanninpystykorva  .........................2 
Pohjanpystykorva  .................................2 

KEHÄ �5 �
HARRY �TAST �72 �

Suomenlapinkoira  .................................9 .............10:00
Suomenpystykorva  ..............................1 
Lapinporokoira  .......................................1 
Chow chow  .............................................2
Japaninpystykorva  ............................. 12 
Saksanpystykorva, keeshond  .............5 .............11:45 
Saksanpystykorva, pomeranian  ........3 
Meksikonkarvatonkoira, iso  ...............1 
Perunkarvatonkoira, iso  ......................2 
Perunkarvatonkoira, pieni ...................2 
* Kiinanharjakoira  .............................. 22 
* Mopsi  ................................................. 12 

KEHÄ �6
HAZEL �FITZGIBBON, �  �
ISO-BRITANNIA �47 �

harjoitusarvostelija:  
Riitta Niemelä - samojedinkoira 

spitzien mittaus  ��������������������������������������� 10:00 
Saksanpystykorva, kleinspitz, 

muut värit ......................................... 10 .............10:15
musta ja ruskea  ..................................1 
valkoinen  ..............................................2

Saksanpystykorva, mittelspitz, 
muut värit ......................................... 15
musta ja ruskea  ..................................1 
valkoinen  ..............................................2 

Samojedinkoira  .................................. 14 .............12:15 
Shiba  .........................................................2 

KEHÄ �7 �
PETER �FRIEDRICH, �SAKSA �18 �

Cirneco dell’etna ...................................1 .............10:00 
Faaraokoira  .............................................4 
Ibizanpodenco, karkeakarvainen  ......3 
Ibizanpodenco, lyhytkarvainen  .........3
Portugalinpodengo, 

karkeakarvainen, pieni  .....................4 
sileäkarvainen, pieni  .........................3 

BJÖRG �FOSS, �NORJA �47 �
Borderterrieri  ...................................... 12 .............12:15
Irlanninterrieri  .......................................7
Kääpiöbullterrieri  ..................................5 
Kerrynterrieri  .........................................4 
Vehnäterrieri  ..........................................2 
Skotlanninterrieri  ..................................9 
Valkoinen länsiylämaanterrieri  .........6 
Ceskyterrieri  ...........................................2 

KEHÄ �8 �
HENRIK �HÄRLING, �RUOTSI  �  �97

harjoitusarvostelija:  
Jenna Leino - tiibetinspanielit 

Tiibetinspanieli  ................................... 53 .............10:00 
pennut 3, urokset 27, 
nartut 23 ..........................................................11:45

Airedalenterrieri  ....................................2 
Cairnterrieri  ......................................... 14 
Dandiedinmontinterrieri  ....................7 
Karkeakarvainen kettuterrieri  ...........6 
Sileäkarvainen kettuterrieri  ...............2 
Basenji  ................................................... 13 

KEHÄ �9 �
THEO �VAN �DER �HORST, �ALANKOMAAT � �

94 �
* Jackrussellinterrieri  ........................ 28 .............10:00 
* Parsonrussellinterrieri  ................... 15 
* Saksanmetsästysterrieri  ..................1 
* Brasilianterrieri  ..................................2 
* Sealyhaminterrieri  ............................1 
* Yorkshirenterrieri  ............................ 11 .............13:00 
* Silkkiterrieri  ...................................... 11 
* Australianterrieri  ............................ 25 

KEHÄ �10 �
KEVIN �BROWN, �TANSKA �89 �

Norfolkinterrieri  ....................................3 .............10:00 
Norwichinterrieri  ............................... 19 
Englanninkääpiöterrieri .......................5 
Glen of imaalinterrieri  ........................4 
Lakelandinterrieri  ..................................1 
Manchesterinterrieri  ............................4 
Skyenterrieri  ...........................................1 .............12:00 
Amerikanstaffordshirenterrieri  ...... 12 
Staffordshirenbullterrieri  ................. 40 

urokset 13, nartut 27 

KEHÄ �11 �
C ASSANDRE �MATTERA, �RANSKA �83 �

villakoirien mittaus  ����������������������������������� 10:00 
Villakoira, toy  .........................................6 .............10:15 
Villakoira, kääpiö, 

harmaa, aprikoosi ja punainen  ......7
musta, ruskea ja valkoinen  .............7 

Villakoira, keskikokoinen, 
harmaa, aprikoosi ja punainen  ......3 
musta, ruskea ja valkoinen  .............6 

Villakoira, iso, 
musta, ruskea ja valkoinen  .............4 

Maltankoira  ............................................3 .............12:15
Papillon  ................................................. 10 
Phalène  ....................................................5 
Tiibetinterrieri  ..................................... 17 
* Japanese chin  .....................................7 
* Kiinanpalatsikoira, pekingeesi  .......8 

KEHÄ �12 �
HANS �HILVERDA, �ALANKOMAAT �98 �

Bostoninterrieri  .................................. 17 .............10:00 
Havannankoira  ................................... 19 
Kromfohrländer  .....................................2 
Lhasa apso  ..............................................5 
Shih tzu  ....................................................5
Löwchen  ..................................................4 .............12:45 
Griffon bruxellois  ..................................3 
Petit brabancon  .....................................4 
Cavalier kingcharlesinspanieli  ........ 37 

pennut 2, urokset 17, nartut 18 
Kingcharlesinspanieli  ...........................2 

KEHÄ �13 �
HELLE �DAN, �TANSKA �87 �

Bichon frisé  .......................................... 15 .............10:00 
Bolognese  ................................................6 
Coton de tuléar  .....................................8 
Chihuahua, pitkäkarvainen  ............. 34 .............11:45 

pennut 3, urokset 11, nartut 20 
Chihuahua, lyhytkarvainen  ............. 24 


