www.kesanayttely.net
Kaikkien rotujen koiranäyttely

Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksessa.
Lauantaina 16.7. arvostellaan
FCI:n ryhmät 2, 6, 7, 8, 9
FCI 2 - Pinserit, snautserit, molossit
FCI 6 - Ajavat ja jäljestävät koirat
FCI 7 - Kanakoirat
FCI 8 - Noutajat, vesikoirat ja ylösajavat
FCI 9 - Seurakoirat ja kääpiökoirat
Sunnuntaina 17.7. arvostellaan
FCI:n ryhmät 1, 3, 4, 5, 10
FCI 1 - Lammas- ja karjakoirat
FCI 3 - Terrierit
FCI 4 - Mäyräkoirat
FCI 5 - Pystykorvat ja alkukantaiset koirat
FCI 10 - Vinttikoirat
Molempina päivinä arvostellaan myös pennut (7kk – 9kk) ja
junior handler-kilpailu.

Näyttelyn järjestää: Espoon Koirakerho ry., Helsingin Palveluskoiraharrastajat ry.,
Helsingin Seudun Mäyräkoirakerho ry., Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat ry. ja
Suomen Leonberginkoirat ry.

TERVETULOA HELSINGIN
KAIKKIEN ROTUJEN KOIRANÄYTTELYYN!
Kiitos ilmoittautumisesta näyttelyymme! Oheisena näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä
koirasi näyttelynumero, joka oikeuttaa näyttelyyn ilmoitetun koiran ja yhden henkilön sisäänpääsyyn. Sisäänpääsymaksut muilta ovat
5 €/aikuinen. Muista ottaa mukaan näyttelyyn
koiran rekisterikirja, rokotustodistukset, näyttelynumero ja -hihna, makuualusta, hakaneula
sekä vesikippo. Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista. Arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi rotunsa parhaat koirat
(ROP), ROP-juniorit, ROP-veteraanit sekä rotunsa
parhaisiin kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat.
Näyttelypaikka
Näyttelypaikka on Tuomarinkylän vinttikoirakeskus, osoite: Tuomarinkyläntie 1,
00690 Helsinki.
Ajo-ohjeet: Etelästä: Tuusulan moottoritietä 45
ja kehä I jälkeen seuraat Tuomarinkylän opasteita. Näyttelypaikka näkyy liikenneympyrän
jälkeen oikealla puolen tietä. Pohjoisesta: Tuusulan moottoritietä 45 kehä III jälkeen liittymä
Tammisto Tuomarinkylä, josta seuraat Tuomarinkylän opasteita. Näyttelypaikka näkyy ratsastustallien jälkeen vasemmalla.
Näyttelyn vieressä olevat parkkialueet ovat
maksullisia ja pysäköinnistä peritään 5 euron
parkkimaksu. Varaathan tasarahaa mukaan.
Näyttelyalueen portin lähellä on purkupaikka.
Koirien jättäminen kuumaan autoon on
ehdottomasti kielletty!
Teltat ja turvallisuus
Näyttelyalueella tupakointi on ehdottomasti
kielletty. Tupakointipaikka sijaitsee toimistorakennuksen edessä.
Noudata turvallisuusohjeita, jotta kaikilla on
mukava näyttelypäivä. Seuraa järjestäjen ohjeita
pysäköinnissä ja telttojen ja häkkien sijoittelussa. Älä jätä tavaroitasi vartioimatta.
Sisääntulo
Portit näyttelypaikalle avataan klo 7.30. Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 7.30 ja suoritetaan pistokokein koko näyttelypäivän ajan.
Huolehdi siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa
näyttelypaikalla, kuitenkin viimeistään klo 13.00.
Sisääntulo näyttelypaikan tuntumaan saattaa
ruuhkautua varsinkin aamulla, joten varaathan

aikaa näyttelyyn saapumiseen ja pysäköintiin.
Tasaraha pysäköintiä maksaessa nopeuttaa.
Osalta pysäkointipaikoista on käveltävä päällystämätöntä tietä pitkin näyttelyalueelle. Sisäänkäynti näyttelyalueelle tapahtuu vain pääportista rokotustodistusten tarkastuksen kautta.
Turistikoirien tuominen näyttelyalueelle sallitaan, kun koiran rokotukset ovat kunnossa ja
rokotustodistus on mukana näyttelyyn tullessa.
Tuomarinmuutokset
Näyttelyyn on jouduttu tekemään tuomarinmuutoksia, jotka on merkitty aikatauluun
*-merkillä. Mikäli peruutat osallistumisen tuomarinmuutoksen takia, käytä takasivulla olevaa
lomaketta ja postita kirje viimeistään 15.7.20122
Muutokset ennalta varalle ilmoitetulle tuomarille on merkitty aikatauluun merkillä #. Nämä
muutokset eivät oikeuta maksunpalautukseen.
Huomioithan että koiran sairastuessa ei ilmoittautumismaksua palauteta.
Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut arkisin
klo 11–17 Showlink Oy: puh. (09) 887 30320 tai
email: info@showlink.fi
Muut tiedustelut: (myös näyttelypäivinä)
Kaj Lindstedt puh. 040 558 6658 tai
Tina Ehnström-Backas puh. 044 541 4401
Palkinnot
Palkintoesineet (pokaali tai palkintoseteli) on
noudettavissa palkintojenjakopaikalta näyttelyn aikana. Ota arvostelulomake palkintopisteeseen mukaan. Palkintoja ei lähetetä jälkikäteen
postitse. Palkintoseteli käy maksuvälineenä
osassa Helsingin kesänäyttelyn osastoilla ja kahviossa näyttelypäivinä.
Hinnasto ja muuta infoa
Sisäänpääsymaksu 5€
(alle 15-vuotiaat ilmaiseksi)
Pysäköinti 5 €
Maksu MobilePaylla: Helsingin kesänäyttely
2022, nro 63604 tai käteisellä, varaathan tasarahan.
Mobiililuettelo 2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon
ja näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja
Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink. Sähköisen näyttelyluettelon

hinta sovelluksessa ostettuna on 2,99 € ja sen
voi ostaa sovelluksen kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän
aamuna kello 6:00.
Näyttelypaikalla on kanttiini. Huomaathan, että
alueella ei ole ottoautomaattia ja että kortilla
maksaminen ei ole mahdollista kuin osalla myyjistä, varaa siis käteistä rahaa mukaan.
Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan Suomen Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä ja niitä
täydentäviä ohjeita sekä rokotusmääräyksiä.
Rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton
rokotusmääräyksiä. Koiran rokotustodistuksen
lisäksi myös Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus toimii virallisena rokotustodistuksena kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa. Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on tarkistaa,
että rokotusmääräyksiä on noudatettu. Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran yksiselitteiset
tunnistustiedot sekä koiralle annetun rokotteen
valmisteyhteenvedon mukainen rokotuksen
viimeinen voimassaolopäivä. Jotta koira voi olla
läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa
seuraavat rokotukset: Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdusrokotus: Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia,
parvovirusripulia ja tarttuvaa maksatulehdusta
vastaan 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-, parvovirusripuli- ja
tarttuvan maksatulehdusrokotuksen sekä
raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran
rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa
tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika).
Kolmen viikon varoajan laskeminen: Koira saa
osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Koirien tartuntatauteihin liittyviä
määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripuliin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms. hengitystie- tai mahasuolikanavan
tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi
viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia koiria. Loistartunnat
on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira
voi olla läsnä tapahtumassa. 1.1.2001 jälkeen
syntyneet typistetyt koirat eivät saa osallistua
näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin.
Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät
antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa
osoitteessa www.kennelliitto.fi
Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton
virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa.
Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnistusmerkinnän pistokokein. Mikäli koiralla on siru, jota
yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on koiran omistajalla oltava mukanaan lukulaite, joka
kyseisen sirun pystyy lukemaan. Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole tunnistusmerkitty,
tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä
tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.
Mukavaa näyttelypäivää!
Näyttelytoimikunta

ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU
Tuomarinmuutokset on merkitty aikatauluihin
*-merkillä. Siirrot ennalta varalle ilmoitetulle
tuomarille on merkitty #-merkillä, eivätkä ne oikeuta maksunpalautukseen.
Arvostelua EI aloiteta ennen aikatauluun merkittyä alkamisaikaa.
Näyttelyn koiramäärä�������������������������������������������2286
LAUANTAI 16.7.2022
KEHÄ 1
Taina Nygård........................................
* beagle......................................................... 11
* suomenajokoira...................................... 11
* dreeveri.........................................................3
* eestinajokoira.............................................1
* bretagnenbassetti.....................................1
* petit basset griffon vendéen.................6
* bernhardinkoira, lyhytkarvainen.........4
* bernhardinkoira, pitkäkarvainen.........6
* tanskandoggi, keltainen ja
tiikerijuovainen..........................................6
* tanskandoggi, musta ja harlekiini.......7
* tanskandoggi, sininen.............................7
KEHÄ 2
Morten Matthes, Tanska.....................
leonberginkoira......................................... 10
bullmastiffi......................................................7
newfoundlandinkoira.............................. 16
tanskalais-ruotsalainen pihakoira....... 14
kääpiöpinseri.............................................. 35
- pennut...........................................................1
- urokset........................................................ 11
- nartut ......................................................... 23
KEHÄ 3
Harry Tast.............................................
#japanese chin..............................................7
#griffon belge................................................3
#griffon bruxellois........................................7
#petit brabancon..........................................3
#keskiaasiankoira.........................................1
berninpaimenkoira......................................9
hovawart.........................................................7
englanninsetteri...........................................2
punainen irlanninsetteri......................... 10
punavalkoinen irlanninsetteri.................4
pointteri...........................................................2
tsekinseisoja...................................................1
lyhytkarvainen unkarinvizsla...................1
bourbonnaisinseisoja.................................1
braque de l´ariege........................................1
auvergnenseisoja.........................................2
#englanninspringerspanieli.................. 21

63
09.00

11.00

82
09.00
11.00

82
09.00

11.15

KEHÄ 4
Sanna Kavén........................................
* espanjanvesikoira................................... 15
* portugalinvesikoira...................................9
* barbet............................................................5
* clumberinspanieli.....................................1
* fieldspanieli.................................................2
* novascotiannoutaja............................... 23
KEHÄ 5
Anneli Pukkila......................................
irlanninvesispanieli......................................1
kiharakarvainen noutaja............................1
viiriäiskoira......................................................1
lagotto romagnolo................................... 14
labradorinnoutaja..................................... 60
- pennut...........................................................6
- urokset........................................................ 12
- nartut ......................................................... 42
puolanjahtikoira...........................................1
basset artésien normand...........................2
basset hound.................................................1
KEHÄ 6
Kari Granaas Hansen, Norja................
Harjoitusarvostelija: Haapaniemi Elina,
cockerspanieli, amerikancockerspanieli,
walesinspringerspanieli
cockerspanieli............................................. 42
- pennut...........................................................4
- urokset........................................................ 14
- nartut ......................................................... 24
amerikancockerspanieli.............................5
walesinspringerspanieli.......................... 21
KEHÄ 7
Svante Frisk, Ruotsi.............................
englanninbulldoggi....................................3
* apinapinseri.................................................4
bokseri..............................................................8
bordeauxindoggi..........................................3
cane corso.......................................................1
dobermanni....................................................6
isosveitsinpaimenkoira..............................2
kanariandoggi...............................................4
mastiffi..............................................................3
pinseri...............................................................4
rottweiler...................................................... 11
suursnautseri, musta...................................3
venäjänmustaterrieri...................................5
karkeakarvainen saksanseisoja...............4
lyhytkarvainen saksanseisoja...................6
* rhodesiankoira........................................ 15

55
09.00

81
09.00

10.00

68

09.00

11.30

82
09.00

11.00

KEHÄ 8
Jos Dekker, Alankomaat......................
dalmatiankoira........................................... 37
- pennut...........................................................1
- urokset........................................................ 16
- nartut ......................................................... 20
italianseisoja...................................................1
stabijhoun.................................................... 27
kooikerhondje...............................................5
markiesje.........................................................1
maltankoira....................................................3
bolognese.......................................................5
coton de tuléar........................................... 12
KEHÄ 9
Aleksandra Cvijic Palumbo, Serbia....
tiibetinterrieri.............................................. 33
- pennut...........................................................3
- urokset........................................................ 11
- nartut ......................................................... 19
cavalier kingcharlesinspanieli............... 53
- pennut...........................................................4
- urokset........................................................ 21
- nartut ......................................................... 28
venäjänbolonka......................................... 12
KEHÄ 10
Zorica Blomqvist, Ruotsi.....................
tiibetinmastiffi...............................................7
broholminkoira.............................................3
estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen..3
landseer...........................................................8
pyreneittenkoira...........................................2
pyreneittenmastiffi......................................1
snautseri, musta............................................3
snautseri, pippuri & suola..........................5
kultainennoutaja....................................... 47
- urokset........................................................ 23
- nartut ......................................................... 24
sileäkarvainen noutaja............................ 17
KEHÄ 11
Lukasz Pawlowski, Puola....................
Junior handler.................................................
- nuoremmat............................................... 13
- vanhemmat..................................................8
KEHÄ 12
Kristin Kerem, Viro...............................
* ranskanbulldoggi................................... 13
* chihuahua, lyhytkarvainen....................7
* chihuahua, pitkäkarvainen................. 13
* havannankoira......................................... 34
- pennut...........................................................2
- urokset........................................................ 12
- nartut ......................................................... 20
* tiibetinspanieli......................................... 26

91
09.00

11.15
13.00

98
09.00

11.00

96
09.00

11.00

21
12.00

93
10.30

14.00

KEHÄ 13
Linda Jürgens, Viro..............................
* prahanrottakoira........................................8
* bostoninterrieri..........................................1
* mopsi.............................................................5
* kiinanpalatsikoira, pekingeesi..............3
* kingcharlesinspanieli............................ 10
* shih tzu....................................................... 11
* lhasa apso....................................................7
* löwchen........................................................1
* papillon...................................................... 14
* phalène.........................................................6
* venäjäntoy, lyhytkarvainen...................5
* venäjäntoy, pitkäkarvainen...................6
* bichon frisé..................................................9
KEHÄ 14
Jenna Leino..........................................
Villakoirien mittaus..................................
villakoira, toy..................................................7
villakoira, kääpiö, mu/ru/va................... 16
villakoira, kääpiö, ha/ap/pu................... 23
villakoira, keskikokoinen, mu/ru/va.... 15
villakoira, keskikokoinen, ha/ap/pu.... 12
villakoira, iso, mu/ru/va........................... 10
villakoira, iso, ha/ap/pu..............................5
KEHÄ 15
Eeva Rautala.........................................
kääpiösnautseri, pippuri & suola......... 24
kääpiösnautseri, musta..............................7
kääpiösnautseri, musta-hopea............. 13
kääpiösnautseri, valkoinen.......................6
kiinanharjakoira......................................... 31
- pennut...........................................................1
- urokset........................................................ 11
- nartut ......................................................... 19

86
10.30

12.00

88
08.45
09.00
11.45

81
09.00

12.00

SUNNUNTAI 17.7.
KEHÄ 1
Dusan Belcevic, Serbia........................
* australianterrieri..................................... 25
* norfolkinterrieri..........................................3
* norwichinterrieri........................................5
* karkeakarvainen kettuterrieri...............3
* sileäkarvainen kettuterrieri....................6
* irlanninterrieri.............................................8
* airedalenterrieri.........................................7
* vehnäterrieri................................................3
KEHÄ 2
Lukasz Pawlowski, Puola....................
* manchesterinterrieri................................8
* kerrynterrieri...............................................3
* parsonrussellinterrieri........................... 17
* brasilianterrieri...........................................4
* ceskyterrieri.................................................2
* dandiedinmontinterrieri.........................4
* glen of imaalinterrieri..............................7
* bedlingtoninterrieri..................................2
* silkkiterrieri..................................................9
* yorkshirenterrieri.......................................7
KEHÄ 3
Aleksandra Cvijic Palumbo, Serbia....
staffordshirenbullterrieri........................ 26
amerikanstaffordshirenterrieri............. 23
bullterrieri.......................................................9
kääpiöbullterrieri..........................................5
jackrussellinterrieri................................... 30
- pennut...........................................................1
- urokset........................................................ 12
- nartut ......................................................... 17
KEHÄ 4
Eeva Rautala.........................................
amerikankarvatonterrieri..........................3
amerikankääpiökettuterrieri....................4
englanninkääpiöterrieri.............................9
tenterfieldinterrieri......................................2
biewerterrieri.................................................5
borderterrieri.............................................. 14
lakelandinterrieri..........................................1
sealyhaminterrieri........................................1
valkoinen länsiylämaanterrieri................7
skotlanninterrieri..........................................2
cairnterrieri.................................................. 29
skyenterrieri...................................................4
KEHÄ 5
Anneli Pukkila......................................
portugalinpodengo, kk, pieni..................2
portugalinpodengo, sk, pieni..................2
shiba............................................................... 11
* jämtlanninpystykorva..............................8

60
09.00

63
09.00

11.00

93
09.00
12.00

81
09.00

11.15

80
09.00

suomenpystykorva......................................1
lapinporokoira...............................................9
suomenlapinkoira..................................... 18
whippet......................................................... 29
KEHÄ 6
Kari Granaas Hansen, Norja................
welsh corgi cardigan................................ 31
- pennut...........................................................5
- urokset........................................................ 10
- nartut ......................................................... 16
welsh corgi pembroke............................. 26
lunnikoira........................................................2
buhund............................................................8
pohjanpystykorva........................................1
harmaa norjanhirvikoira............................7
KEHÄ 7
Harry Tast.............................................
#volpino italiano...........................................2
australiankelpie.............................................2
australianpaimenkoira............................. 25
chow chow.....................................................5
eurasier............................................................8
islanninlammaskoira...................................4
karjalankarhukoira.......................................4
#medimurjenkoira.......................................1
#pk pyreneittenpaimenkoira...................3
#valkoinenpaimenkoira.......................... 14
#maremmano-abruzzese..........................4
venäjänvinttikoira........................................9
KEHÄ 8
Savvas Shiapanis, Kypros....................
* perunkarvatonkoira, pieni.....................3
* perunkarvatonkoira, keskikokoinen...5
* perunkarvatonkoira, iso..........................3
* meksikonkarvatonkoira, iso...................2
* kainkoira.......................................................2
* thai ridgeback.............................................1
* alaskanmalamuutti................................ 19
* siperianhusky........................................... 42
- urokset........................................................ 22
- nartut ......................................................... 20
KEHÄ 9
Linda Jürgens, Viro..............................
* saksanpystykorva, pomeranian........ 33
- pennut...........................................................4
- urokset........................................................ 11
- nartut ......................................................... 18
Spitzien mittaus........................................
* kleinspitz, musta ja ruskea.....................3
* kleinspitz, muut värit...............................7
* kleinspitz, valkoinen.................................1
* mittelspitz, musta ja ruskea...................8
* mittelspitz, muut värit.......................... 21
* mittelspitz, valkoinen..............................5
* saksanpystykorva, keeshond............. 14

12.00
75
09.00

10.45
12.30

81
09.00

11.00

77
09.00

10.30

92
09.00

11.00

12.00

KEHÄ 10
Maija Mäkinen.....................................
* basenji........................................................ 21
* schipperke...................................................6
* lancashirenkarjakoira...............................6
* polski owczarek nizinny..........................7
* bordercollie.............................................. 16

56
09.00

KEHÄ 11
Morten Matthes, Tanska.....................
79
Harjoitusarvostelija: Lillstrang Von Wendt Jukka,
afgaaninvinttikoira, saluki
beaucenpaimenkoira / beauceron.........3 09.00
bouvier.............................................................1
brienpaimenkoira / briardi........................2
saksanpaimenkoira......................................9
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen......5
afgaaninvinttikoira.................................... 10 10.00
saluki.............................................................. 14
samojedinkoira........................................... 11 11.30
amerikanakita................................................7
akita...................................................................6
jakutianlaika...................................................3
itäsiperianlaika..............................................1
ruotsinlapinkoira..........................................2
dansk spids.....................................................3
japaninpystykorva.......................................2
KEHÄ 12
Svante Frisk, Ruotsi.............................
länsigöötanmaanpystykorva...................9
tsekinpaimenkoira.......................................4
itäeuroopanpaimenkoira..........................4
saarlooswolfhond.........................................1
puli, muut värit..............................................3
pumi..................................................................6
sileäkarvainen collie................................. 30
- pennut...........................................................1
- urokset...........................................................9
- nartut ......................................................... 20
pitkäkarvainen collie................................ 21
partacollie.......................................................5

83
09.00
10.00

12.30

KEHÄ 13
Jos Dekker, Alankomaat......................
Mäyräkoirien mittaus...............................
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lk............2
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lk......... 16
mäyräkoira, lyhytkarvainen................... 11
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pk....... 14
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pk....... 13
mäyräkoira, pitkäkarvainen......................5
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira kk...........2
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira kk....... 10
mäyräkoira, karkeakarvainen................ 14
schapendoes............................................... 12
KEHÄ 14
Zorica Blomqvist, Ruotsi.....................
shetlanninlammaskoira........................... 36
- pennut...........................................................1
- urokset........................................................ 15
- nartut ......................................................... 20
pieniamerikanpaimenkoira......................9
belgianpaimenkoira, tervueren........... 18
belgianpaimenkoira, malinois.................5
belgianpaimenkoira, laekenois...............1
belgianpaimenkoira, groenendael..... 17
hollanninpaimenkoira, kk.........................1
hollanninpaimenkoira, lk...........................1
hollanninpaimenkoira, pk.........................1
vanhaenglanninlammaskoira..................3
KEHÄ 15
Jenna Leino..........................................
italianvinttikoira............................................6
etnankoira.......................................................4
faaraokoira......................................................1
espanjanvinttikoira......................................1
puolanvinttikoira..........................................1
sloughi..............................................................1
irlanninsusikoira......................................... 12
skotlanninhirvikoira.....................................3
Junior handler...............................................
- nuoremmat..................................................7
- vanhemmat..................................................9

Ryhmäkilpailut - lauantai

Ryhmäkilpailut - sunnuntai

FCI 2 Zorica Blomqvist, Ruotsi
FCI 6 Anneli Pukkila
FCI 7 Harry Tast
FCI 8 Kari Granaas Hansen, Norja
FCI 9 Eeva Rautala
Paras juniori Aleksandra Cvijic Palumbo,
Serbia
Paras veteraani Jos Dekker, Alankomaat
Paras kasvattajaryhmä Svante Frisk, Ruotsi

FCI 1 Morten Matthes, Tanska
FCI 3 Aleksandra Cvijic Palumbo, Serbia
FCI 4 Jos Dekker, Alankomaat
FCI 5 Kari Granaas Hansen, Norja
FCI 10 Harry Tast
Paras juniori Zorica Blomqvist, Ruotsi
Paras veteraani Anneli Pukkila
Paras kasvattajaryhmä Eeva Rautala
Best in Show Svante Frisk, Ruotsi
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KEHÄKARTTA – RING MAP

10 11
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13 15

Pelastustie – Emergency
road
Pelastustie

3

Teltta/häkki-alue –
Tents & Crates
Sisäänkäynti näyttelyalueelle –
Entry to show area

9

2

1

12 14

Teltta/häkkialue – Tents
& Crates

7

8

Teltta/häkki-alue – Tents &
Crates

Palkinnot
- Prices

Teltta/häkki-alue
– Tents & Crates

Teltta/häkki-alue
– Tents & Crates

Teltta/häkkialue – Tents &
Crates

Juoksurata – Race track

Myyntipaikat – Sales booths
Käynti kehäalueelle –
Entry to ring area

Myyntipaikat – Sales booths

Toimisto – Show office
Kahvila - Cafe

WC
Tupakointialue – smoking area
Huoltorakennus – Service building

Vesipiste - water

Peruutan koirani osallistumisen Helsingin koiranäyttelyyn 16.–17.7.2022
Mikäli haluat peruuttaa tulosi näyttelyymme tuomarimuutoksen vuoksi, ilmoita siitä meille
kirjallisesti viimeistään 15.7. postileimatulla kirjeellä. Tuomarinmuutokset on merkitty aikatauluihin *-merkillä. Huomaathan että #:llä merkityt rodut ovat siirtoja ennakkoon ilmoitetulle
varatuomarille, eivätkä oikeuta peruutukseen.
Koiran rotu _____________________________________________________
Koiran nimi _____________________________________________________
Maksamani ilmoittautumismaksun _______ € voi palautaa tilille:
_______________________________________________________________
Saajan nimi ja yhteystiedot ________________________________________
_______________________________________________________________
Päiväys ja allekirjoitus ____________________________________________
Laita kuoreen tämä kaavake, numerolappu kokonaisena ja maksukuitti ja postita osoitteella:

Kesänäyttely 2022/ Pirjo Ojala-Laine, Kontiotie 25 C 1, 01450 Vantaa
Huom. postita viimeistään 15.7.2022
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.

