TERVETULOA NÄYTTELYYN
Kiitos ilmoittautumisesta näyttelyymme ja
tervetuloa Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskukseen Helsinkiin. Tämä kirje sisältää
tärkeää tietoa onnistuneeseen näyttelyviikonloppuun, joten toivomme Sinun tutustuvan tähän huolella.

Liikenneyhteydet ja pysäköinti
Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskus sijaitsee Vanhan Tuusulantien varrella, ks. oheinen kartta. Näyttelypaikan osoite on Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki.
Näyttelypaikalle on hyvät julkiset bussiyhteydet mm. Helsingin keskustasta. Aikataulut
ja reitit löydät www.hsl.fi
Pysäköinti näyttelyalueen välittömässä
läheisyydessä maksaa 5 e. Näyttelyalueen
portin läheisyydessä on purkupaikka. Pysäköinninohjaajien ohjeita on ehdottomasti
noudatettava.
Pysäköintialueet eivät todennäköisesti
tule riittämään, mutta autoja ei silti saa pysäköidä läheisen ratsastuskoulun tielle eikä
yleisten liikennesääntöjen vastaisesti. Näyttelytoimikunta ei vastaa mahdollisista pysäköintivirhemaksuista.
Aurinkoisella säällä ei koiria saa missään
tapauksessa jättää autoon. Järjestyksenvalvojat valvovat tämän ohjeen toteutumista.

Asuntoautot
Näyttelyalueen parkkipaikalla yöpyminen on
kielletty
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Näyttelynumerot ja sisäänpääsy
Oheisena koirasi näyttelynumero, joka oikeuttaa koiran ja yhden henkilön sisäänpääsyyn. Sisäänpääsymaksut muilta ovat 5 e/
aikuinen, lapset aikuisen seurassa ilmaiseksi.
Oheisesta aikataulusta näet arvioidun rotukohtaisen arvosteluaikataulun. Koirien on
tultava paikalle vähintään tuntia ennen rodun arvioitua arvosteluaikaa.
Luettelo ei sisälly ilmoittautumismaksuun,
luettelo maksaa 5 e.

Rokotusmääräykset ja tunnistusmerkintä
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliitto ry:n rokotus- ja tunnistusmerkintämääräyksiä.
Näyttelyyn saapuessa jokaisesta koirasta
on esitettävä rokotustodistus. Näyttelyyn
osallistuvien koirien on myös oltava tunnistusmerkittyjä joko mikrosirulla tai tatuoinnilla. Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo
7.00. Rokotustodistusten ja tunnistusmerkintöjen tarkastus on sisäänpääsyn yhteydessä.
Huomaattehan, että ns. turistikoiria ei saa
tuoda näyttelyalueelle. Mikäli on välttämätöntä ottaa näyttelyyn osallistumaton koira
mukaan, ota yhteyttä näyttelytoimikuntaan
ennen näyttelyä.
Näyttelyn aikana paikalla on eläinlääkäri.
Näyttelytoimikunta ei palauta näyttelymaksua, jos koira hylätään rokotusten tarkastuksessa puutteellisten tai vanhentuneiden
rokotusten takia.
Rokotusmääräykset löytyvät osoitteesta
http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/
media/rokotusmaaraykset_2015_0_0.pdf

Antidoping-valvonta
Pyydämme näytteilleasettajia ottamaan
huomioon, että noudatamme Suomen Kennelliiton antidoping-sääntöjä. Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen Kennelliiton
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.
Ajankohtaisinta tietoa osoitteesta www.
kennelliitto.fi.

Tuomarimuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään
muutamia tuomarimuutoksia, jotka selviävät oheisesta aikataulusta Etukäteen varalle ilmoitetulle tuomarille siirretyt rodut on
merkitty # -merkillä muille tuomareille siirretyt rodut on merkitty *-merkillä.
Näyttelymaksua ei palauteta, mikäli rotu on
siirretty etukäteen ilmoitetulle varatuomarille. Mikäli näytteilleasettaja haluaa peruuttaa
osallistumisensa muille tuomareille siirtämisen takia, pyydetään palauttamaan oheinen
kaavake sen yhteydessä olevien ohjeiden
mukaisesti.

Palkinnot ja käännöspalvelu
Kaikki rotukohtaiset palkinnot saa arvostelulipuketta vastaan palkintopisteestä. Palkinnot ovat noudettavissa sunnuntaina klo
16.30 asti ja niitä ei postiteta jälkikäteen.
Ilmainen käännöspalvelu on toimiston yhteydessä.

Teltat ja turvallisuus
Näyttelyalueella tupakointi on ehdottomasti kielletty, alueen aitojen sisäpuolella ainoa
sallittu tupakointipaikka on toimiston edustalla oleva terassi.
Kaikki käytävät on pidettävä riittävän vapaina, joten telttojen pystyttäminen kehien
ympärille on kielletty. Teltoille on varattu
tilaa näyttelyalueen reunoille, välittömästi
juoksuaidan viereen.
Kaikkien näytteilleasettajien on ehdottomasti noudatettava näyttelyn järjestäjien
ja järjestysmiesten ohjeita telttojen sijoittelussa. Teltoissa sisällä tupakoiminen on
ehdottomasti kielletty.

Myös koirahäkkien sijoittelussa on otettava
yleinen viihtyvyys ja turvallisuus huomioon.
KOIRIA TAI TELTTOJA EI SAA KIINNITTÄÄ
JUOKSURATAA KIERTÄVÄÄN AITAAN. Aidan päällä ei saa myöskään istua, eikä juoksuradalla saa kävellä tai viedä sinne koiria.

Kehien sijainti ja varustus
Kaikki kehät sijaitsevat ulkona nurmikentällä. Sää saattaa olla arvaamaton, joten varustauduthan sopivin jalkinein ja vaihtelevan
sään edellyttämin varustein.

Ryhmäkilpailut
Arvostelun jälkeen voivat poistua kaikki
muut paitsi rotunsa parhaat koirat, rotunsa
parhaat veteraanikoirat sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat. Tässä
näyttelyssä valitaan myös näyttelyn kaunein
Royal Canin Juniori, joten myös rotunsa parhaat juniorit jäävät loppukilpailuun. Ryhmäkilpailut alkavat noin kello 15.30.

Näyttelyalueen palvelut
Näyttelyalueella toimii kanttiini ja paikalla on
myös erilaisia koiratarvikkeiden myyntipisteitä.
Alueella ei ole pankkiautomaattia.

Muuta huomioitavaa
Ota mukaan ainakin hakaneula tms. numerolapun kiinnitystä varten, näyttelyhihna ja
vesikuppi.
Näyttelyalueen siisteys on jokaisen näytteilleasettajan vastuulla. Muistathan huolehtia
siitä, että korjaat koirasi jätökset, karvat ja
muut roskat välittömästi pois.
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Neuvontanumerot
Olemme käytettävissänne kaikissa näyttelyymme liittyvissä kysymyksissä: hanna.leppala@hskp.net, 050 3441556 (ilt.) tai mia.
peltoniemi@kenneltirlittan.com. Näyttelypäivien aikana voit soittaa myös toimistoon,
050 5554240.
Kasvattajaluokkia ja koirien ilmoittautumistietoja koskevat tiedustelut: Showlink,
puh (09) 887 30 320 arkisin klo 11 – 17 tai
info@showlink.fi
Näyttelypäivien aikana käänny tarvittaessa toimihenkilöidemme puoleen – olemme
näytteilleasettajien palveluksessa kaikissa
näyttelyyn liittyvissä asioissa.

Lämpimät kiitoksemme Royal Canin Finland
Oy:lle, Fazer Oy:lle, näytteilleasettajillemme,
tuomareillemme ja näyttely-yleisölle miellyttävästä yhteistyöstä.

Viihtyisää viikonloppua ja
rehtiä kilpailumieltä!
Näyttelymme kotisivut ovat osoitteessa:
www.showlink.fi/royalcaninshow18

Kehäkartta
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Ajo-ohjeet
Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksen osoite on Tuomarinkyläntie 1, Helsinki.
Pohjoisesta tultaessa ajetaan Tuusulantietä (tie nro 45) Helsinkiin ja käännytään liittymästä
Tammisto-Tapaninkylä. Liittymän jälkeen käännytään valoista vasemmalle suuntaan Paloheinä-Tuomarinkylä. Jatketaan Paloheinä-Tuomarinkylä –suuntaan suoraan opasteiden mukaan. Kun oikealla näkyy iso sininen kyltti: Tuomarinkylä, käännytään vasemmalle.
Etelästä tultaessa ajetaan Tuusulantietä ja käännytään liittymästä Tuomarinkylä - Itä-Pakila - Paloheinä. Ajetaan liikenneympyrästä toisesta ulosmenosta Tuomarinkylää kohti. Vinttikoirakeskus on heti oikealla.

Parkkialueet
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Arvioitu aikataulu lauantai 19.5.2018
KEHÄ 1		
Mia Sandgren, Ruotsi
57
isosveitsinpaimenkoira............................4 10:00
rottweiler..................................................6
bokseri.................................................... 10
whippet................................................... 37 11:00
- pennut......................................................1
- urokset.................................................. 16
- nartut ................................................... 20

KEHÄ 7		
John R. Walsh, Irlanti
74
venäjänvinttikoira.................................. 32 10:00
- urokset.................................................. 16
- nartut ................................................... 16 11:00
afgaaninvinttikoira................................. 19 12:00
japanese chin............................................ 7 13:00
maltankoira.............................................. 3
* basenji...................................................13

KEHÄ 2		
Birgitta Hasselgren, Ruotsi
48
villakoirien mittaus..................................... 9:45
villakoira, kääpiö, ha/ap/pu..................... 11 10:00
villakoira, kääpiö, mu/ru/va.................... 16
villakoira, keskikokoinen, ha/ap/pu.........6 11:30
villakoira, keskikokoinen, mu/ru/va.........6
lhasa apso.................................................9

KEHÄ 8		
Kirsi Honkanen
72
suomenlapinkoira................................... 26 10:00
lapinporokoira......................................... 11 11:30
ruotsinlapinkoira......................................6
harmaa norjanhirvikoira......................... 10 12:30
itäsiperianlaika.......................................... 2
valkoinen ruotsinhirvikoira.......................1
karjalankarhukoira...................................6
pohjanpystykorva......................................1
suomenpystykorva................................... 2
suomenajokoira........................................ 5
plottinajokoira...........................................1
sveitsinajokoira, berninajokoira...............1

KEHÄ 3		
Diane Stewart-Ritchie, Irlanti
53
beagle.......................................................8 10:00
basset hound............................................ 5
basset artésien normand.........................4
petit basset griffon vendéen................... 5 11:00
grand basset griffon vendéen.................8
rhodesiankoira........................................ 23
KEHÄ 4		
Glenway Dymock, Australia
48
* englanninvinttikoira............................. 11 10:00
* skotlanninhirvikoira.............................. 11
* irlanninsusikoira................................... 26 11:15
KEHÄ 5		
Kimmo Mustonen
57
cavalier kingcharlesinspanieli................ 37 10:00
- pennut..................................................... 2
- urokset...................................................17
- nartut ................................................... 18 11:00
kingcharlesinspanieli................................ 2 12:15
kiinanharjakoira...................................... 18
KEHÄ 6		
Mark James, Iso-Britannia
71
tiibetinterrieri......................................... 23 10:00
ranskanbulldoggi.................................... 28 11:15
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen.3
saksanpystykorva, kleinspitz, muut v......8
saksanpystykorva, kleinspitz, mu/ru.......9
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KEHÄ 9		
Gunnel Adlercreutz
64
kääpiösnautseri, valkoinen...................... 5 10:00
kääpiösnautseri, pippuri & suola.............9
kääpiösnautseri, musta-hopea.............. 19
kääpiösnautseri, musta...........................14 12:00
snautseri, pippuri & suola.......................12
suursnautseri, musta................................ 5
KEHÄ 10		
Päivi Eerola
36
kiinanpalatsikoira, pekingeesi................12 09:30
havannankoira........................................ 16
shih tzu.....................................................8 11:00
Paula Heikkinen-Lehkonen
55
saluki........................................................ 11 11:45
baijerinvuoristovihikoira...........................1
pesukarhukoira..........................................1
* dreeveri.................................................. 2
shiba.........................................................15
saksanpystykorva, pomeranian..............13
saksanpystykorva, grosspitz, mu/ru.........1
volpino italiano......................................... 3
thai ridgeback............................................1
* siperianhusky (pennut)..........................1
* akita (pennut).........................................1
* leonberginkoira (pennut)..................... 2
* mallorcandoggi (pennut).......................1
* newfoundlandinkoira (pennut)............ 2

KEHÄ 11		
Irina Poletaeva
95
eurasier....................................................12 9:30
buhund...................................................... 5
japaninpystykorva.................................. 10 10:30
spitzien mittaus.......................................... 11:15
saksanpystykorva, mittelspitz, valk.6.11:30
saksanpystykorva, mittelspitz, muut v..18
saksanpystykorva, mittelspitz, mu/ru.....9
phalène..................................................... 2
papillon................................................... 16
bostoninterrieri.......................................17
KEHÄ 12		
Alar Müürisepp, Viro
41
pyreneittenkoira....................................... 3 10:00
dogo argentino..........................................1
broholminkoira......................................... 2
tanskandoggi, sininen..............................9
tanskandoggi, mu/ha..............................14
tanskandoggi, ke/ti..................................12 11:45
Tiia Virtanen
31
Junior handler............................................ 12:30
- nuoremmat.............................................8
- vanhemmat........................................... 23
KEHÄ 13		
Dan Ericsson, Ruotsi
91
prahanrottakoira.......................................1 10:00
kromfohrländer........................................4
amerikanakita......................................... 10
länsigöötanmaanpystykorva................. 20
pinseri.......................................................6 12:00
apinapinseri..............................................8
kääpiöpinseri.......................................... 42
- pennut..................................................... 3
- urokset.................................................. 20
- nartut ................................................... 19
KEHÄ 14		
Jussi Liimatainen
40
mopsi.......................................................14 10:00
bichon frisé.............................................. 11
bolognese.................................................4 11:30
coton de tuléar.........................................4
griffon belge............................................. 2
griffon bruxellois...................................... 3
petit brabancon........................................ 2
Harri Lehkonen
41
dalmatiankoira........................................ 10 12:30
berninpaimenkoira................................. 23
kaukasiankoira.......................................... 3
keskiaasiankoira........................................1
tanskalais-ruotsalainen pihakoira............4

KEHÄ 15		
Saija Juutilainen
57
chihuahua, lyhytkarvainen.....................30 10:00
- urokset...................................................12
- nartut ................................................... 18
chihuahua, pitkäkarvainen..................... 27 11:45
KEHÄ 16		
Inga Siil, Viro
85
samojedinkoira....................................... 20 10:00
puolanvinttikoira......................................4 11:00
azawakh.................................................... 5
sloughi......................................................6
unkarinvinttikoira..................................... 3
italianvinttikoira...................................... 11 12:15
venäjänbolonka.........................................1
venäjäntoy, lyhytkarvainen...................... 3
venäjäntoy, pitkäkarvainen.....................6
löwchen................................................... 11
villakoira, toy............................................4
villakoira, iso, ha/ap/pu............................ 2
villakoira, iso, mu/ru/va............................9
KEHÄ 17		
Paula Rekiranta
65
saksanpystykorva, keeshond..................17 10:00
portugalinpodengo, kk, keskikokoinen...1 11:00
portugalinpodengo, kk, pieni.................. 2
portugalinpodengo, sk, keskikokoinen....1
portugalinpodengo, sk, pieni...................8
etnankoira................................................8
faaraokoira...............................................9 12:15
ibizanpodenco, lyhytkarvainen............... 2
tiibetinspanieli.........................................17
KEHÄ 18		
Matti Tuominen
90
Harjoitusarvostelija Johanna Sarkkinen, hovawart
alaskanmalamuutti.................................. 11 09:30
chow chow.............................................. 11
jämtlanninpystykorva..............................8 10:45
lunnikoira...................................................1
akita (ei pennut)...................................... 11
siperianhusky (ei pennut)........................9 12:00
mallorcandoggi (ei pennut)......................1
leonberginkoira (ei pennut)....................8
newfoundlandinkoira (ei pennut)......... 16
landseer.................................................... 5
hovawart..................................................9
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KEHÄ 19		
Orietta Zilli, Italia
92
dobermanni.............................................13 10:00
englanninbulldoggi.................................12
bullmastiffi.............................................. 16 11:30
bordeauxindoggi.................................... 10
espanjanmastiffi....................................... 3
kanariandoggi...........................................6
cane corso................................................ 7
mastiffi...................................................... 3
tiibetinmastiffi......................................... 11
venäjänmustaterrieri.................................1
bernhardinkoira, lyhytkarvainen.............4
bernhardinkoira, pitkäkarvainen..............1
pyreneittenmastiffi....................................1
shar pei.....................................................4

Arvioitu aikataulu sunnuntai 20.5.2018
KEHÄ 1		
Alar Müürisepp, Viro
60
valkoinenpaimenkoira............................. 11 10:00
lk. pyreneittenpaimenkoira......................1
pk. pyreneittenpaimenkoira.................... 2
beaucenpaimenkoira / beauceron...........4
bergamasco...............................................1 11:00
slovakiancuvac......................................... 3
kuvasz....................................................... 2
maremmano-abruzzese........................... 3
puli, muut värit..........................................1
puli, valkoinen...........................................1
pumi......................................................... 11
bordercollie..............................................8
saksanpaimenkoira................................ 10
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen........ 2
KEHÄ 2		
Kimmo Mustonen
61
staffordshirenbullterrieri.......................36 10:00
- pennut......................................................1
- urokset.................................................. 19
- nartut ................................................... 16 11:00
cairnterrieri..............................................21 12:00
lakelandinterrieri...................................... 3
ceskyterrieri...............................................1
KEHÄ 3		
Matti Tuominen
34
novascotiannoutaja................................ 10 09:30
fieldspanieli...............................................6
portugalinvesikoira.................................13 10:15
ceskoslovensky vlcak............................... 2
picardienpaimenkoira...............................1
tsekinpaimenkoira.................................... 2 11:15
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Mark James, Iso-Britannia
35
partacollie................................................21 11:30
vanhaenglanninlammaskoira.................. 11
bouvier.......................................................1
brienpaimenkoira / briardi....................... 2
KEHÄ 4		
Paula Heikkinen-Lehkonen
68
englanninspringerspanieli..................... 27 10:00
walesinspringerspanieli........................... 7 11:30
barbet....................................................... 2
kooikerhondje.......................................... 7
silkkiterrieri............................................... 3 12:30
* skotlanninterrieri..................................12
* amerikanstaffordshirenterrieri (pennut).2
schapendoes............................................4
* hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen..1
* lancashirenkarjakoira............................ 2
* australianpaimenkoira (pennut)............1
KEHÄ 5		
Inga Siil, Viro
66
sileäkarvainen noutaja............................31 10:00
- pennut......................................................1
- urokset...................................................14
- nartut ................................................... 16
kultainennoutaja.................................... 34 11:45
- pennut..................................................... 2
- urokset...................................................14
- nartut ................................................... 18 12:45
kiharakarvainen noutaja...........................1

KEHÄ 6		
Erica Pettersson
75
mäyräkoirien mittaus.................................. 09:45
Harjoitusarvostelija Kirsi Sainio ja Jaana Helin
mäyräkoira, karkeakarvainen..................9 10:00
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen........6
kaniinimäyräkoira karkeakarvainen.........4
mäyräkoira, pitkäkarvainen................... 10 11:00
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen......... 20
kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen...........4
mäyräkoira, lyhytkarvainen................... 10
kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen...........9
kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen............ 3
KEHÄ 7		
John R. Walsh, Irlanti
80
sileäkarvainen collie............................... 19 10:00
shetlanninlammaskoira.......................... 53 11:00
- pennut.....................................................6
- urokset.................................................. 18
- nartut ................................................... 29 12:30
australiankelpie........................................6
serra de airesinpaimenkoira.................... 2
KEHÄ 8		
Saija Juutilainen
77
pitkäkarvainen collie.............................. 53 10:00
- pennut.....................................................4
- urokset.................................................. 25
- nartut ................................................... 24 11:45
mudi.......................................................... 2
cockerspanieli......................................... 19
irlanninvesispanieli................................... 3
KEHÄ 9		
Birgitta Hasselgren, Ruotsi
44
australianterrieri..................................... 16 10:00
valkoinen länsiylämaanterrieri.................6 11:00
norfolkinterrieri....................................... 11
norwichinterrieri......................................8 12:00
amerikankarvatonterrieri..........................1
amerikanrottaterrieri................................1
amerikankääpiökettuterrieri....................1
Mia Sandgren, Ruotsi
31
kerrynterrieri............................................6 12:45
dandiedinmontinterrieri..........................4
parsonrussellinterrieri..............................9
borderterrieri........................................... 11
englanninkääpiöterrieri............................1
KEHÄ 10		
Diane Stewart-Ritchie, Irlanti
81
Harjoitusarvostelija Elina Haapaniemi, punainen
irlanninsetteri & punavalkoinen irlanninsetteri
punainen irlanninsetteri......................... 26 10:00
punavalkoinen irlanninsetteri.................. 3 11:30

englanninsetteri....................................... 5
gordoninsetteri.......................................12
ranskanspanieli..........................................1 12:45
sininenpicardienspanieli............................1
italianseisoja.............................................9
pointteri....................................................4
weimarinseisoja, lyhytkarvainen.............4
ranskanseisoja, pyreneläistyyppi..............1
stabijhoun................................................15
KEHÄ 11		
Dan Ericsson, Ruotsi
81
Harjoitusarvostelija Elina Haapaniemi, skyenterrierit
#karkeakarvainen saksanseisoja.............. 3 10:00
#lyhytkarvainen saksanseisoja................. 5
#lyhytkarvainen unkarinvizsla................. 5
#auvergnenseisoja....................................1
#bourbonnaisinseisoja..............................1
#burgosinseisoja.......................................1
#spinone................................................... 3 11:00
labradorinnoutaja...................................30
- pennut..................................................... 3
- urokset...................................................12
- nartut ....................................................15
jackrussellinterrieri................................. 24
*skyenterrieri...........................................8
KEHÄ 12		
Laura Kukkola		
Junior handler............................................ 12:00
- Piirimestaruus........................................ 11
Junior handler............................................
- nuoremmat............................................. 7
- vanhemmat............................................15
KEHÄ 13		
Irina Poletaeva
36
espanjanvesikoira....................................14 10:00
amerikancockerspanieli........................... 7
airedalenterrieri........................................ 3 11:15
glen of imaalinterrieri............................... 7
irlanninterrieri........................................... 5
Harri Lehkonen
43
belgianpaimenkoira, groenendael.........12 12:15
belgianpaimenkoira, malinois.................. 3
belgianpaimenkoira, tervueren...............6
polski owczarek nizinny........................... 3
schipperke................................................ 2
lagotto romagnolo..................................17
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KEHÄ 14		
Orietta Zilli, Italia
81
welsh corgi cardigan.............................. 23 10:00
welsh corgi pembroke........................... 29 11:15
bullterrieri................................................. 7
kääpiöbullterrieri.................................... 10
vehnäterrieri............................................12

KEHÄ 15		
Päivi Eerola
85
australianpaimenkoira (ei pennut)......... 11 10:00
hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen.....1
amerikanstaffordshirenterrieri
(ei pennut).............................................. 19
bedlingtoninterrieri..................................4 11:45
brasilianterrieri......................................... 3
manchesterinterrieri................................ 7
saksanmetsästysterrieri........................... 3
sealyhaminterrieri.................................... 2
yorkshirenterrieri....................................13
karkeakarvainen kettuterrieri................ 10
sileäkarvainen kettuterrieri....................12

Ryhmäkilpailut lauantai

Ryhmäkilpailut sunnuntai

Royal Canin Junior Grand Prix 2017
Kimmo Mustonen
Paras Royal Canin juniori
Paula Heikkinen-Lehkonen

Paras Royal Canin juniori
Paula Heikkinen-Lehkonen

FCI 2 Elena Kuleshova, Venäjä
FCI 5 Paula Heikkinen-Lehkonen
FCI 6 Tiina Illukka
FCI 9 Inga Siil, Viro
FCI 10 Irina Poletaeva
Paras veteraani Dan Ericsson, Ruotsi
Paras kasvattajaryhmä Irina Poletaeva
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FCI 1 John R Walsh, Irlanti
FCI 3 Birgitta Hasselgren, Ruotsi
FCI 4 Erica Petersson
FCI 7 Harri Lehkonen
FCI 8 Orietta Zilli, Italia
Paras veteraani Dan Ericsson, Ruotsi
Paras kasvattajaryhmä Irina Poletaeva
Best in Show Dan Ericsson, Ruotsi

Näyttelyilmoittautumisen peruuttaminen
Muulle kuin varatuomarille tehdyn tuomarimuutoksen vuoksi (*:llä merkityt rodut) Mikäli
haluat peruuttaa tulosi näyttelyymme tuomarimuutoksen vuoksi, ilmoita siitä meille kirjallisesti ennen näyttelyä postitetulla kirjeellä (postileima)
Ennakkoon ilmoitetulle varatuomarille siirretyistä koirista ei ilmoittautumismaksua palauteta.

Rotu_____________________________________________________________________
Koiran nimi________________________________________________________________
Maksamani ilmoittautumismaksun____________ euroa voi palauttaa tilille
_________________________________________________________________________
Ilmoittautuminen on tehty
postitse
netin kautta. Nopeutat peruutuksen
käsittelyä liittämällä peruutuskirjeeseen kuittikopion suoritetusta maksusta.
Saajan nimi________________________________________________________________
Allekirjoitus________________________________________________________________
Laita kuoreen tämä sivu ja koiran numerolappu kokonaisena ja postita osoitteella:
Royal Canin Show/Pirjo Ojala-Laine
Kontiotie 25 C 1, 01450 Vantaa
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.
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