
RAUMA SHOW
26.-27.5.2018

Järjestäjät: Rauman Käyttö- ja Seurakoirat, Rauman Maalaiskunnan Metsästäjät, Rauman Ympäris-
tön Urheilumetsästäjät, Rauman Metsästysseura ja Rauman Seudun Erämiehet

Osoite: Lähdepellon Urheilualue, Kodisjoentie 91, 26660 Rauma

KAIKKIEN ROTUJEN DRIVE IN – NÄYTTELY



Toivotamme Sinut tervetulleeksi Rauma 
Show’hun Lähdepellon Urheilualueelle Rau-
malle. Näyttelyymme on ilmoitettu  yli 1400  
koiraa. Suuret kiitokset kaikille näytteilleaset-
tajille! 
Pyydämme samalla varautumaan mahdollisiin 
ruuhkiin sisään tulossa. Näyttelyn kehät por-
rastetusti klo 9 -10. Varaathan riittävästi aikaa 
alueelle saapumiseen!

Näyttelynumerot ja sisäänpääsy
Ohessa koirasi numerolappu, joka oikeuttaa 
koiran ja yhden henkilön sisäänpääsyyn näyt-
telypäivänä sekä näyttelyn aikataulu, josta sel-
viävät arvioidut rotukohtaiset arvosteluaika-
taulut. 

Sisäänpääsymaksut:
Aikuiset 5 Eur
Lapset alle 10 v. ilmaiseksi
Perhelippu ( 2 + 2) 10 Eur
Länsi-Suomen kestotilaajille etukortilla pääsy-
maksut –50% (ei luettelo, ei parkki)
Parkkimaksu: lähialue 5 eur, kaukoalue il-
mainen (varaathan sopivan rahan valmiiksi 
autoon, niin parkkeeraus sujuu nopeammin), 
purkualue portilla.
Luettelo 7 Eur

Eläinlääkäri ja rokotustodistusten tarkastus
Rokotustodistusten tarkastus alkaa molempina 
näyttelypäivinä kello 7.30. Koirat on tuotava 
paikalle vähintään tuntia ennen arvioidun ar-
vostelun alkamista, kuitenkin viimeistään kello 
13. Näyttelyn aikana eläinlääkäri on paikalla. 

Palkinnot ja käännöspalvelu
Kaikki rotukohtaiset palkinnot ovat noudetta-
vissa palkintopisteestä. Palkintoja ei postiteta 
jälkikäteen. Näyttelyssämme on käännöspal-
velu. 

Tuomarimuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuo-
marimuutoksia, jotka selviävät aikataulusta. 
Rotusiirtojen edessä on * - merkintä. Koska va-
ratuomareiksi näyttelyymme oli nimetty Tanya 
Ahlman-Stockmari, hänelle siirrettyjen rotujen 
näyttelymaksuja ei palauteta. Nämä siirrot on 
merkitty # -merkillä. Mahdolliset peruutukset 
tuomarimuutoksen johdosta on postitettava 

ehdottomasti viimeistään 21.5.2018 postite-
tulla (postileima) kirjeellä viimeisen sivun pe-
ruutuslomakkeella. Liitä mukaan kokonainen 
numerolappu. 

Junior handler
Tuomarina on lauantaina Anna Mäkinen ja 
sunnuntaina Jonna Heino. 
Aikataulut löytyvät ohesta.
Ryhmäkilpailut
Koska näyttelymme on drive-in, arvoste-
lun jälkeen voivat poistua kaikki muut paitsi 
ROP-juniorit, ROP-koirat, ROP-veteraanit 
sekä ROP-kasvattajaryhmään kuuluvat koirat. 
Ryhmäkilpailut alkavat molempina päivinä n. 
klo 15.30.  Best In Show kilpailuun osallistu-
vien koirien tulee olla paikalla klo 15 sunnun-
taina. 

Rokotusmääräykset ja ohjeet
Näyttelyyn tultaessa on esitettävä jokaisesta 
koirasta rokotustodistukset. Myös koirasta, 
joka ei osallistu näyttelyyn! Näyttelyssä nou-
datetaan Suomen Kennelliiton rokotusmää-
räyksiä. Huom! Näyttelytoimikunta ei suorita 
takaisin ilmoittautumismaksua, mikäli koira 
hylätään puutteellisten tai vanhentuneiden ro-
kotusten takia. 
Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskir-
ja tai lemmikkieläinpassi), johon on merkitty 
rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, koiran 
tunnistetiedot ja edelliset rokotukset. Jotta koi-
ra voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla 
olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus 
annetaan pennulle kaksi kertaa. Tehostero-
kotteesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut 
vähintään 21 vrk (3 viikon varoaika). Ensim-
mäinen tehosterokote on voimassa 1 vuoden. 
Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehos-
teet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyh-
teenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäi-
sestä raivotautirokotuksesta tulee tapahtuma-
hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen 
viikon varoaika). Alle vuoden ikäiselle koiralle 
annettu rokotus on voimassa 1 vuoden. Vähin-
tään vuoden ikäiselle koiralle annettu rokotus 
on voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenve-
don mukaisesti. 

Tervetuloa näyttelyymme!



Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee roko-
tus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk 
ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). 
Koira saa osallistua seuraavana päivänä varo-
ajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuk-
sesta.
Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan 
maksatulehdukseen, kennelyskään tms. tarttu-
vaan hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin 
tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tulehduk-
seen, 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 sisälois-
tartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen 
kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät 
antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat 
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyt-
telyitä, kilpailuja ja kokeita. 

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton 
virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. 
Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät luku-
laitteet eivät tunnista, on koiran omistajalla 
oltava mukanaan lukulaite, joka kyseisen si-
run pystyy lukemaan. Jos tarkastuksessa löy-
tyy koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee 
järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä ta-
pahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton 
mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtu-
maan.

Typistetyt koirat:
1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat ei-
vät saa osallistua näyttelyihin. 
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliitto 
ry:n näyttelysääntöjä ja niitä täydentäviä oh-
jeita. 

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut, kasvat-
tajaluokkia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17), puh. (09) 887 
30 320 tai e-mail: info@showlink.fi 
Tiedustelut muuna aikana: 
Suomeksi / in English, på svenska +358-40-838 
5369 /ma-pe 19-21 / mon-fri 19-21/mån–fre 
kl 19-21 sekä näyttelypäivinä 8-18 / during the 
show daily 8-18, email raumashow@gmail.com  

Muuta:
-Muistathan ottaa mukaan koirallesi rekiste-
rikirjan, rokotustodistukset, näyttelyhihnan, 
vesikupin ja vettä sekä makuualustan (tai kul-
jetuslaatikon). Ulkoilutathan koirasi kunnolla 
ennen näyttelyyn tuloa.
- Parkkimaksut kerätään näyttelyalueelle ajet-
taessa. Yhdellä parkkilapulla saa yhden kahvin 
ulkokahviosta. Autojen pysäköinnissä on huo-
mioitava yleiset liikennesäännöt. Koiria ei saa 
jättää missään tapauksessa lämpimällä tai au-
rinkoisella säällä autoihin!
- Teltat: telttoja saa pystyttää näyttelyalueen 
laidalle, erikseen merkitylle alueelle, ei kehien 
reunoille. Teltoilla ei saa sulkea käytäviä. Jär-
jestyksenvalvojilla on oikeus siirtää / siirrättää 
teltat oikealle alueelle. Telttojen pystyttäminen 
on mahdollista näyttelypäivinä. Käytävät on jä-
tettävä vapaiksi mahdollisen hälytysajoneuvo-
liikenteen varalta sekä yleisen turvallisuuden 
vuoksi. 
- Palvelut: näyttelyalueella on ruokala, jossa on 
tarjolla lämmin ruoka (kala/liha vaihtoehdot) 
hintaan 10 eur. Salaattiannokset 8 eur. Lisäksi 
ulkona on kahvio, jossa myynnissä makeita ja 
suolaisia kahvileipiä sekä makkaraa ja lettuja.
Paikalla on myös koiratarvikemyyjiä.
- Kaikki näyttelykehät sijaitsevat ulkona. Alue 
on hiekkapohjainen. Varaudu niin kylmään 
viimaan, sateiseen säähän, kuin auringon 
paahteeseenkin. Sää on vielä arvaamatonta 
toukokuussa. 
- Evidensia-lelukoirakilpailu järjestetään mo-
lempina päivinä lapsille klo 12, ilmoittautumi-
set näyttelyn toimistoon klo 11. 
- Lähin pankkiautomaatti sijaitsee Rauman kes-
kustassa, jonne on matkaa n. 3 km. Varaathan 
käteistä mukaan.

Hotelli
Hotelleja löytyy mm. www.visitrauma.fi  sivuil-
ta.

Toivotamme oikein mukavaa ja 
leppoista näyttelyviikonloppua!

Rauma Show 2018
Näyttelytoimikunta



KEHÄ 1
Tino Pehar, Kroatia .......................... 76 
bullmastiffi   ............................................10 09:00
espanjanmastiffi   .....................................1 
bordeauxindoggi ....................................6 
broholminkoira ......................................2 
kanariandoggi ........................................1 
englanninbulldoggi ...............................7 
kaukasiankoira .......................................1 
keskiaasiankoira .....................................1 10:30
pyreneittenmastiffi  .................................3 
entlebuchinpaimenkoira .......................1 
isosveitsinpaimenkoira .........................2 
berninpaimenkoira ..............................23 
tiibetinmastiffi   ........................................2 
tornjak .....................................................2 
cane corso ...............................................9 
estrelanvuoristokoira, pitkäkarv. .........4 
dobermanni ............................................1 
KEHÄ 2
Petra Junehall, Ruotsi ...................... 39 
bernhardinkoira, pitkäkarvainen ........9 10:00
bernhardinkoira, lyhytkarvainen ........1 
rottweiler...............................................14 
appenzellinpaimenkoira .......................6 
tanskandoggi, sininen ...........................1 
tanskandoggi, musta ja harlekiini .......5 
tanskandoggi, kelt. ja tiikerijuov. .........3 
Päivi Eerola ...................................... 21 
länsigöötanmaanpystykorva ................4 12:30
pyreneittenkoira .....................................3 
dogo argentino .......................................3 
venäjänmustaterrieri .............................1 
leonberginkoira ......................................6 
newfoundlandinkoira ...........................4 
KEHÄ 3
Anna Mäkinen ................................. 17 
Junior handler .......................................... 10:00
- nuoremmat ..........................................4 
- vanhemmat ........................................13 
KEHÄ 4
Tanya Ahlman-Stockmari ............... 33 
saluki .....................................................12 10:00
puolanvinttikoira ...................................1 
skotlanninhirvikoira .............................4 
irlanninsusikoira ....................................6 
italianvinttikoira ....................................4 
#jämtlanninpystykorva .........................6 

KEHÄ 5
Olga Dolejsova, Tsekki .................... 81 
kääpiöpinseri ........................................35 09:00
- pennut ..................................................4 
- urokset ................................................14 
- nartut  .................................................17 
apinapinseri ............................................2 11:00
kääpiösnautseri, valkoinen ...................3 
kääpiösnautseri, musta-hopea ...........12 
kääpiösnautseri, pippuri & suola .......10 
kääpiösnautseri, musta .........................6 
snautseri, musta .....................................1 
suursnautseri, musta .............................4 
snautseri, pippuri & suola ....................5 
pinseri .....................................................3 
KEHÄ 6
Göran Bodegård, Ruotsi .................. 48 
cairnterrieri ..........................................10 10:00
jackrussellinterrieri .............................19 
irlanninterrieri .......................................2 
lakelandinterrieri ...................................1 
dandiedinmontinterrieri ......................5 
valkoinen länsiylämaanterrieri ............7 
skyenterrieri ...........................................4 
KEHÄ 7/8
Harry Tast ......................................... 47 
suomenlapinkoira ................................12 10:00
suomenpystykorva ................................5 
parsonrussellinterrieri ..........................9 
glen of imaalinterrieri ...........................4 
ceskyterrieri ............................................1 
sealyhaminterrieri .................................2 
skotlanninterrieri ...................................1 
brasilianterrieri ......................................2 
englanninkääpiöterrieri ........................7 
manchesterinterrieri .............................1 
yorkshirenterrieri ..................................2 
silkkiterrieri ............................................1 
KEHÄ 10
Lloyd Amodei, Usa .......................... 49 
staff ordshirenbullterrieri ....................17 10:00
bullterrieri ..............................................4 
kääpiöbullterrieri ...................................3 
amerikanstaff ordshirenterrieri ............8 
australianterrieri ..................................17 
KEHÄ 11
Marianne Holm ................................ 67 
alaskanmalamuutti ..............................10 09:00
amerikanakita ......................................15 

ARVIOITU AIKATAULU
LAUANTAI • SATURDAY



islanninlammaskoira .............................1 10:30
volpino italiano ......................................3 
etnankoira ...............................................2 
whippet .................................................18 
azawakh ..................................................5 
afgaaninvinttikoira ................................3 
venäjänvinttikoira ................................10 
KEHÄ 12
John Constantine-Amodei, Usa ...... 48 
norwichinterrieri .................................12 10:00
norfolkinterrieri .....................................3 
airedalenterrieri .....................................1 
amerikankarvatonterrieri .....................2 
amerikankääpiökettuterrieri ................1 11:15
borderterrieri .......................................17 
karkeakarvainen kettuterrieri ..............2 
sileäkarvainen kettuterrieri ..................4 
kerrynterrieri .........................................1 
vehnäterrieri ...........................................4 
bedlingtoninterrieri ...............................1 

KEHÄ 13
Tuula Savolainen .............................. 84 
siperianhusky .......................................21 09:00
samojedinkoira ......................................7 10:15
lapinporokoira........................................4 
pohjanpystykorva ..................................4 
karjalankarhukoira ................................1 
venäläis-eurooppalainen laika .............1 
harmaa norjanhirvikoira ......................6 
keeshond .................................................5 
spitzien mittaus ....................................... 11:45
mittelspitz, muut värit ...........................4 

mittelspitz, valkoinen ............................1 
pomeranian ............................................5 
japaninpystykorva .................................9 
shiba ........................................................6 
lunnikoira ...............................................6 
portugalinpodengo, sileäkarv., pieni ...4 
KEHÄ 14 / 15
James Byrnes, Irlanti ........................ 39 
karkeakarvainen saksanseisoja ............5 10:00
lyhytkarvainen saksanseisoja ...............5 
pitkäkarvainen saksanseisoja ...............1 
punainen irlanninsetteri .......................6 
gordoninsetteri.......................................3 
italianseisoja ...........................................1 
bourbonnaisinseisoja ............................1 
pointteri ..................................................1 
bretoni .....................................................1 
karkeakarvainen unkarinvizsla ............1 
lyhytkarvainen unkarinvizsla ...............5 
sininenpicardienspanieli .......................1 
pienimünsterinseisoja ...........................3 
stabijhoun ...............................................5 
Maija Mäkinen ................................. 32 
landseer ...................................................1 12:30
hovawart .................................................7 
faaraokoira ..............................................2 
kleinspitz, valkoinen .............................2 
kleinspitz, muut värit ............................7 
kleinspitz, musta ja ruskea ...................2 
akita .........................................................5 
chow chow ..............................................1 
eurasier....................................................5 

KEHÄ 1
Tanya Ahlman-Stockmari ............... 79 
Harjoitusarvostelija Sophie Aspholm: suomen-
ajokoira
#suomenajokoira ...................................7 10:00
#novascotiannoutaja ...........................17 
#sileäkarvainen noutaja ......................14 11:30
cavalier kingcharlesinspanieli ............21 
bolognese ................................................7 
chihuahua, lyhytkarvainen ...................5 
chihuahua, pitkäkarvainen ...................3 
kingcharlesinspanieli.............................1 
kromfohrländer .....................................2 
prahanrottakoira ....................................1 
venäjäntoy, pitkäkarvainen...................1 

KEHÄ 2 / 4
Petra Junehall, Ruotsi ...................... 63 
partacollie ...............................................9 10:00
pitkäkarvainen collie ...........................15 
vanhaenglanninlammaskoira...............3 
welsh corgi pembroke .........................17 11:30
welsh corgi cardigan ............................17 
beaucenpaimenkoira / beauceron .......2 

KEHÄ 3
Jonna Heino ..................................... 15 
Junior handler .......................................... 10:00
- nuoremmat ..........................................3 
- vanhemmat ........................................12 

SUNNUNTAI • SUNDAY



KEHÄ 5
Olga Dolejsova, Tsekki .................... 65 
mopsi .....................................................18 10:00
maltankoira ............................................3 11:00
havannankoira .....................................22 
japanese chin ........................................10 
phalène ....................................................3 
papillon ...................................................9 
KEHÄ 6
Göran Bodegård, Ruotsi .................. 74 
bichon frisé ...........................................15 09:00
shih tzu ..................................................15 
kiinanpalatsikoira, pekingeesi..............4 10:45
tiibetinspanieli .....................................40 
- urokset ................................................16 
- nartut  .................................................24 
KEHÄ 7 / 8
Harry Tast ......................................... 37 
kiinanharjakoira ..................................13 10:00
venäjänbolonka ......................................1 
villakoirien mittaus .................................. 10:45
villakoira, kääpiö, musta/rusk/valk .....6 
villakoira, keskikok., har/aprik/pun ....1 
villakoira, keskikok., musta/rusk/valk 4 
villakoira, iso, har/aprik/pun ...............1 
villakoira, iso, musta/rusk/valk............1 
*mudi ......................................................3 
*bouvier ..................................................2 
*brienpaimenkoira / briardi .................3 
*slovakiancuvac .....................................2 
Lloyd Amodei, Usa .......................... 24 
bostoninterrieri ....................................19 12:15
portugalinvesikoira ...............................5 
KEHÄ 9
Päivi Eerola ...................................... 81 
valkoinenpaimenkoira ........................15 09:00
tsekinpaimenkoira .................................2 
itäeuroopanpaimenkoira ......................1 
shetlanninlammaskoira ......................25 10:00
australiankelpie ......................................3 
australiankarjakoira ..............................3 
australianpaimenkoira ..........................8 
bordercollie ..........................................16 12:15
maremmano-abruzzese ........................5 
lancashirenkarjakoira ............................3 
KEHÄ 10 ...............................................  
John Constantine-Amodei, Usa ...... 50 
ranskanbulldoggi .................................17 10:00
griff on belge............................................1 11:00
griff on bruxellois ...................................1 
petit brabancon ......................................2 
coton de tuléar .......................................6 

lhasa apso ................................................4 
löwchen ...................................................5 
tiibetinterrieri.......................................14 
KEHÄ 11
Maija Mäkinen ................................. 45 
* lagotto romagnolo ............................12 09:00
hollanninpaimenkoira, lyhytkarv. .......1 
hollanninpaimenkoira, karkeakarv. ....2 
belgianpaimenkoira, tervueren ............7 
belgianpaimenkoira, groenendael .......5 
sileäkarvainen collie ............................12 10:30
pitkäkarv. pyreneittenpaimenkoira .....1 
pumi ........................................................2 
schipperke ...............................................3 
Marianne Holm ................................ 17 
beagle ......................................................9 12:00
dreeveri ...................................................1 
amerikankettukoira ...............................3 
sveitsinajokoira, berninajokoira ..........1 
venäjänajokoira ......................................1 
basset artésien normand .......................2 
KEHÄ 12
Tino Pehar, Kroatia .......................... 84 
labradorinnoutaja ................................45 09:00
- pennut ..................................................4 
- urokset ................................................17 
- nartut  .................................................24 
clumberinspanieli ..................................1 11:30
amerikancockerspanieli ........................6 
barbet ......................................................2 
cockerspanieli ......................................28 
polski owczarek nizinny .......................1 
schapendoes ...........................................1 
KEHÄ 13
Tuula Savolainen .............................. 90 
dalmatiankoira .....................................14 09:00
petit basset griff on vendéen .................4 
bretagnenbassetti ...................................1 
basset hound ..........................................2 
rhodesiankoira .....................................11 
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen ...6 
saksanpaimenkoira ................................2 
mäyräkoirien mittaus ............................. 11:15
kaniinimäyräkoira karkeakarvainen ...1 
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen ....3 
mäyräkoira, karkeakarvainen ............12 
kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen ......1 
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen.......4 
mäyräkoira, pitkäkarvainen ...............13 
kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen ......2 
kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen .......8 
mäyräkoira, lyhytkarvainen .................6 



KEHÄ 14 / 15
James Byrnes, Irlanti ........................ 73 
englanninspringerspanieli ..................16 09:00
walesinspringerspanieli ......................10 
fi eldspanieli ............................................3 
irlanninvesispanieli ...............................2 
kooikerhondje ........................................4 
espanjanvesikoira...................................6 11:00
kiharakarvainen noutaja .......................1 
kultainennoutaja ..................................31 
- urokset ................................................11 
- nartut  .................................................20 



LAUANTAI
FCI 2 Tino Pehar
FCI 3 John Constantine-Amodei
FCI 5 Maija Mäkinen
FCI 7 James Byrnes
FCI 10 Marianne Holm

BIS Belcando Junior Olga Dolejsova
Paras veteraani Harry Tast
Paras kasvattajaryhmä Tuula Savolainen

Peruutan koirani osallistumisen Rauman koiranäyttelyyn 26.-27.5.2018
Peruutan koirani osallistumisen koiranäyttelyyn tuomarimuutoksen vuoksi (*:llä merkityt ro-
dut) ja liitän mukaan koirani numerolapun.
Postita lomake viim. 21.5.2018 

Koiran rotu • Dog’s breed ______________________________________________

Koiran nimi • Dog’s name ______________________________________________

Omistajan nimi • Owner’s name _________________________________________

Maksamani ilmoittautumismaksu • Entry fee _______ €

Tilinumero • Account IBAN____________________________________________

Saajan nimi • Account owner ___________________________________________

Osoite • Address  _____________________________________________________

Päiväys • Date _______________ 

Allekirjoitus • Signature:  _____________________________

Postita kirje osoitteella: 
Rauma Show 2018
Ira Vastavirta, Auvintie 237, 27100 Eurajoki

Täytä tämä lipuke kaikilta osin, ja postita se kirjekuoressa yhdessä kokonaisen numerolapun kanssa. Näyt-
telytoimikunnan rahastonhoitaja palauttaa siihen oikeutetut maksut viimeistään 4 viikon kuluessa näyttelyn 
päättymisestä. Palautuksesta on oikeus vähentää käsittelykulut 3 Eur. Mikäli numerolappu ei ole liitteenä, on 
toimikunnalla oikeus vähentää palautuksesta myös pääsylipun hinta.

SUNNUNTAI
FCI 1 Petra Junehall
FCI 4 Tuula Savolainen
FCI 6 Marianne Holm
FCI 8 Tino Pehar
FCI 9 Harry Tast

BIS Belcando Junior Tino Pehar
Paras veteraani Olga Dolejsova
Paras kasvattajaryhmä Tanya Ahlman-Stockmari
Best in Show Göran Bodegård

RYHMÄKILPAILUT


