
JÄRJESTÄJÄT
Halikon-Nummen Metsästysyhdistys, Kiikalan Metsästysyhdistys, Koski TL Eränkävijät, 
Paimion Metsästysseura, Salon Seudun Kennelkerho, Salon Seudun Palveluskoirahar-
rastajat ja Sauvon Merikulman Metsänkävijät

Lauantaina 16.6. arvostellaan FCI:n ryhmät 1, 2, 5, 7
Sunnuntaina 17.6. arvostellaan FCI:n ryhmät 3, 4, 6, 8, 9, 10

KAIKKIEN ROTUJEN NÄYTTELY 
ALL BREED DOG SHOW 16.17.6.2018

Armfeltin koulun kenttä | Kuruntie 5-7, 24800 Halikko



Ohessa on näyttelymme arvioitu aikataulu 
sekä ilmoittamasi koiran näyttelynumero, 
joka oikeuttaa koiran ja yhden henkilön si-
säänpääsyyn näyttelypäivänä. 
Otathan mukaan näyttelyyn koiran rekisteri-
kirjan, rokotustodistuksen, näyttelynumeron 
ja hakaneulan numerolapun kiinnittämistä 
varten. Muista myös koiran näyttelyhihna, 
makuualusta ja vesikuppi. 
Kerääthän koirasi jätökset näyttelypaikalta, 
myös parkkialueelta. 
Arvostelun jälkeen voivat poistua kaikki 
muut paitsi ROP-koirat, ROP-veteraanit sekä 
ROP-kasvattajaryhmään kuuluvat koirat. 

Näyttelypaikka

Näyttelypaikka on Armfeltin koulun kenttä.
Osoite: Kuruntie 5-7, 24800 Halikko
Halikon keskustasta on opasteet näyttelypai-
kalle. Kehäkartta näyttelypaikasta on kirjees-
sä.
Parkkipaikkoja on rajallinen määrä ja parkki-
valvojat opastavat pysäköinnissä.
Koiria ei saa jättää kuumaan autoon! Mää-
räystä valvotaan pysäköintialueella. 

Rokotustodistusten tarkastus

Rokotustodistusten tarkastus alkaa lauantai-
na kello 8:30 ja sunnuntaina kello 7.45. 
Koirat on tuotava paikalle vähintään tuntia 
ennen arvioidun arvostelun alkamista, kui-
tenkin viimeistään kello 12.00.

Hinnat

•     Sisäänpääsy 5 €
•     Luettelo 5€
•     Parkki ilmainen

Sisäänpääsy- ja luettelomaksut vain käteisel-
lä, paikalla ei ole pankkiautomaattia. 

Muuta tietoa

•      Näyttelyalueella on laadukas kahvio/ruo-
kala, josta saa kahviotuotteita ja ruoka-an-
noksia. 

•      Koulun alueella tupakointi on kielletty. 
Tupakointi on sallittu porttien ulkopuolella 
merkityillä paikoilla 
•       Parkkipaikkoja on rajoitetusti ja parkki-
valvojien ohjeita on ehdottomasti noudatet-
tava.
•     Kentän reunalla oleva juoksurata on pe-
lastustie ja sinne ei saa pystyttää telttoja tai 
muita esteitä.  Näyttelyalueen päässä oleva 
hyppypaikka on myös tartan -päällysteinen, 
eikä sinne saa pystyttää telttoja tai mitään 
mikä vahingoittaa päällystettä.

Tiedustelut

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut, kas-
vattajaluokkia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17), puh. (09) 887 
30 320 tai e-mail: info@showlink.fi 
Muut tiedustelut: kennelrivakka@gmail.com 
tai 040 9629024 klo 17 jälkeen
Tiedustelut näyttelypäivänä: 040 9629024

Palkinnot

Muistathan noutaa koirasi sijoituksen mukai-
set palkinnot palkintojenjakopisteestä. Pal-
kintoja ei postiteta jälkikäteen. 

Tuomarimuutokset

Näyttelytoimikunta on joutunut tekemää joi-
takin tuomarimuutoksia. Siirrot ovat ennalta 
varalle ilmoitetulle tuomarille ja nämä on 
merkitty aikatauluun #-merkillä. Siirrot eivät 
oikeuta maksunpalautukseen.

Rokotusmääräykset ja ohjeet

Näyttelyyn tultaessa on esitettävä jokaises-
ta koirasta rokotustodistukset. Myös turis-
tikoirista tulee esittää todistus. Näyttelyssä 
noudatetaan Suomen Kennelliiton rokotus-
määräyksiä. Näyttelytoimikunta ei suorita 
takaisin ilmoittautumismaksua, mikäli koira 
hylätään puutteellisten tai vanhentuneiden 
rokotusten takia. 
Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee 
koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset:

Tervetuloa Salon kaikkien rotujen näyttelyyn!



Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus 
annetaan pennulle kaksi kertaa. Tehostero-
kotteesta tulee tapahtumahetkellä olla ku-
lunut vähintään 21 vrk (3 viikon varoaika). 
Ensimmäinen tehosterokote on voimassa 1 
vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana an-
netut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen 
valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensim-
mäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapah-
tumahetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk 
(kolmen viikon varoaika). Alle vuoden ikäi-
selle koiralle annettu rokotus on voimassa 1 
vuoden. Vähintään vuoden ikäiselle koiralle 
annettu rokotus on voimassa ko. rokotteen 
valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee ro-
kotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 
vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varo-
aika).
Koira saa osallistua seuraavana päivänä varo-
ajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä roko-
tuksesta.
Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä

Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan 
maksatulehdukseen, kennelyskään tms. tart-
tuvaan hengitystieinfektioon, parvovirus-
ripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan 
tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtu-
massa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi 
viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös 
saman talouden oireettomia koiria. Ulko- ja 

sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoidet-
tava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtu-
massa.

Antidopingvalvonta

Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät 
antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koske-
vat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä 
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 

Tunnistusmerkintä

Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennellii-
ton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpai-
luissa. 
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 
tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimi-
maton mikrosiru estää koiran osallistumisen 
tapahtumaan.

Typistetyt koirat

1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat 
eivät saa osallistua näyttelyihin. 

Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn näyt-
teilleasettaja on sitoutunut noudattamaan 
Suomen Kennelliiton voimassa olevia näyt-
telysääntöjä ja niitä täydentäviä ohjeita sekä 
rokotusmääräyksiä.

TOIVOTAMME OIKEIN MUKAVAA 

NÄYTTELYVIIKONLOPPUA!



KEHÄ 1
Boris Baic, Slovenia .........................70 
shetlanninlammaskoira ........................ 47 10:00
- pennut ..........................................................2 
- urokset ....................................................... 15 
- nartut  ........................................................ 30 11:00
saksanpaimenkoira ....................................2 12:30
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen ...1 
valkoinenpaimenkoira .............................4 
chow chow ....................................................9 
shiba ................................................................7 

KEHÄ 2
Daiva Rimaityte, Liettua .................51 
tsekinpaimenkoira .....................................4 10:00
vanhaenglanninlammaskoira ...............7 
bordercollie ................................................ 16 
australianpaimenkoira .............................7 11:30
ceskoslovensky vlcak ................................1 
schipperke .....................................................4 
bretoni ............................................................1 
englanninsetteri ..........................................2 
gordoninsetteri ...........................................7 
italianseisoja .................................................1 
karkeakarvainen unkarinvizsla .............1 

KEHÄ 3
Jetta Tschokkinen ............................40 
kääpiöpinseri ............................................. 17 10:00
karkeakarvainen saksanseisoja .............5 11:00
lyhytkarvainen saksanseisoja ................3 
lyhytkarvainen unkarinvizsla .................5 
pointteri ..........................................................1 
ranskanseisoja, pyreneläistyyppi .........1 
partacollie ......................................................8 
Hilkka Salohalla ...............................31 
bouvier ............................................................3 12:30
beaucenpaimenkoira / beauceron ......2 
hollanninpaimenkoira, lyhytkarv. ........2 
berninpaimenkoira ................................. 12 
leonberginkoira ........................................ 12 

KEHÄ 4
Kostadin Shankov, Bulgaria ...........66 
bordeauxindoggi........................................4 10:00
bullmastiffi   ....................................................4 
mastiffi   ............................................................1 
keeshond .................................................... 11 
spitzien mittaus ..............................................  11:00
mittelspitz, valkoinen................................2 11:15

mittelspitz, musta ja ruskea ....................4 
mittelspitz, muut värit ........................... 14 
kleinspitz, valkoinen ..................................1 12:30
kleinspitz, musta ja ruskea ......................2 
kleinspitz, muut värit ................................6 
pomeranian ............................................... 16 
shikokunkoira ...............................................1 

KEHÄ 5
Malgorzata Supronowicz, Puola ...60 
welsh corgi cardigan .............................. 10 10:00
welsh corgi pembroke ........................... 17 
polski owczarek nizinny ...........................1 11:30
kääpiösnautseri, valkoinen .....................2 
kääpiösnautseri, musta-hopea .............7 
kääpiösnautseri, pippuri & suola ....... 12 
kääpiösnautseri, musta ......................... 11 

KEHÄ 6
Tomasz Borkowski, Puola ...............66 
newfoundlandinkoira ...............................6 10:00
landseer ..........................................................4 
belgianpaimenkoira, tervueren ......... 15 
belgianpaimenkoira, groenendael ......6 11:30
belgianpaimenkoira, laekenois.............1 
belgianpaimenkoira, malinois...............2 
saarloos wolfhond......................................1 
schapendoes ................................................4 
siperianhusky ............................................ 18 
kainkoira .........................................................1 
volpino italiano ...........................................4 
japaninpystykorva .....................................4 

KEHÄ 7
Per Kristian Andersen, Norja .........48 
pitkäkarvainen collie .............................. 14 10:00
sileäkarvainen collie ............................... 17 
hovawart ..................................................... 17 11:45
Pirjo Aaltonen .................................... 2 
bokseri ............................................................1 13:00
suomenpystykorva ....................................1 
Junior handler ......................................  
10-13 vuotiaat ..............................................1 
14-17 vuotiaat ..............................................4 

KEHÄ 8
Wera Hübenthal, Norja ...................37 
englanninbulldoggi ............................... 12 10:00
tanskalais-ruotsalainen pihakoira ........2 
snautseri, musta ..........................................1 

ARVIOITU AIKATAULU

LAUANTAI • SATURDAY



snautseri, pippuri & suola ........................7 
suursnautseri, musta .................................2 11:15
punainen irlanninsetteri ..........................9 
lancashirenkarjakoira ................................4 

KEHÄ 9
Rodi Hübenthal, Norja ....................72 
pyreneittenkoira .........................................6 10:00
bernhardinkoira, pitkäkarvainen .........3 
bernhardinkoira, lyhytkarvainen..........1 
samojedinkoira ......................................... 17 
alaskanmalamuutti ....................................7 11:30
amerikanakita ........................................... 10 
akita ..................................................................5 12:30
islanninlammaskoira .................................5 
länsigöötanmaanpystykorva .................9 
lunnikoira .......................................................1 
etnankoira .....................................................1 
perunkarvatonkoira, keskikokoinen ...1 
pumi .................................................................5 
brienpaimenkoira / briardi .....................1 

KEHÄ 10
Maija Mäkinen ..................................33 
estrelanvuoristokoira, pitkäkarv. ..........3 10:00
venäjänmustaterrieri .................................1 
tanskandoggi, kelt./tiikerijuovainen ...6 
tanskandoggi, musta ja harlekiini .......7 
tanskandoggi, sininen ..............................2 11:00
appenzellinpaimenkoira .........................8 
tosa ...................................................................1 
shar pei ...........................................................3 
pinseri ..............................................................1 
apinapinseri ..................................................1 
Tapio Eerola ......................................27 
lapinporokoira .............................................7 12:00
suomenlapinkoira ................................... 10 
harmaa norjanhirvikoira ..........................2 
jämtlanninpystykorva...............................1 
karjalankarhukoira .....................................1 
valkoinen ruotsinhirvikoira ....................1 
portugalinpodengo, kk, keskikok ........1 
portugalinpodengo, kk, pieni ...............1 
buhund ...........................................................1 
basenji .............................................................2 

SUNNUNTAI • SUNDAY

KEHÄ 1
Boris Baic, Slovenia .........................70 
staff ordshirenbullterrieri ...................... 21 10:00
glen of imaalinterrieri ...............................4 11:15
vehnäterrieri .................................................2 
cairnterrieri ................................................. 15 
venäjäntoy, lyhytkarvainen ....................5 12:30
venäjäntoy, pitkäkarvainen ....................5 
tiibetinterrieri ............................................ 18 

KEHÄ 2
Daiva Rimaityte, Liettua .................61 
mäyräkoirien mittaus ...................................  09:45
kaniinimäyräkoira karkeakarvainen ....1 10:00
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen ...3 
mäyräkoira, karkeakarvainen ............. 15 
kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen .......4 11:00
kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen .......9 
mäyräkoira, lyhytkarvainen ....................7 
kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen .......5 12:15
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen .......9 
mäyräkoira, pitkäkarvainen ....................8 

KEHÄ 3
Hilkka Salohalla ...............................80 
mopsi ............................................................ 17 9:00
bostoninterrieri ...........................................7 10:00
prahanrottakoira .........................................3 
venäjänbolonka ..........................................2 
dalmatiankoira.......................................... 20 10:45
dandiedinmontinterrieri .........................5 
manchesterinterrieri .................................6 
englanninkääpiöterrieri ...........................2 
ceskyterrieri ..................................................1 
irlanninterrieri ..............................................1 
lakelandinterrieri ........................................1 
skotlanninterrieri ........................................1 
valkoinen länsiylämaanterrieri ..............6 
yorkshirenterrieri ........................................6 
skotlanninhirvikoira ...................................1 
unkarinvinttikoira .......................................1 

KEHÄ 4
Jetta Tschokkinen ............................48 
jackrussellinterrieri .................................. 23 10:00
rhodesiankoira .......................................... 10 11:15
basset artésien normand ........................2 



basset hound ...............................................2 
petit basset griff on vendéen .................2 
italianvinttikoira ..........................................6 12:15
kromfohrländer ...........................................3 

KEHÄ 5
Kostadin Shankov, Bulgaria ...........83 
labradorinnoutaja ................................... 35 10:00
- pennut ..........................................................3 
- urokset ....................................................... 11 
- nartut  ........................................................ 21 
cockerspanieli ........................................... 26 12:00
englanninspringerspanieli .................. 22 

KEHÄ 6
Malgorzata Supronowicz, Puola ...51 
tiibetinspanieli .......................................... 20 10:00
papillon........................................................ 10 11:00
petit brabancon ..........................................1 
sileäkarvainen noutaja .......................... 20 

KEHÄ 7
Tomasz Borkowski, Puola ...............81 
havannankoira .......................................... 26 10:00
saluki ............................................................. 21 11:30
kultainennoutaja ..................................... 34 12:45
- pennut ..........................................................1 
- urokset ....................................................... 13 
- nartut  ........................................................ 20 

KEHÄ 8
Per Kristian Andersen, Norja .........59 
englanninvinttikoira ..................................7 10:00
whippet ....................................................... 23 
afgaaninvinttikoira .....................................3 11:45
venäjänvinttikoira ......................................9 
norfolkinterrieri ...........................................3 
norwichinterrieri ...................................... 11 
venäjänajokoira ...........................................3 

KEHÄ 9
Maija Mäkinen ..................................43 
beagle .............................................................2 10:00
espanjanvesikoira .......................................4 
lagotto romagnolo ....................................9 
kooikerhondje .............................................2 
silkkiterrieri ....................................................2 11:00
skyenterrieri ..................................................2 
airedalenterrieri ...........................................2 
brasilianterrieri ............................................8 
bullterrieri ......................................................2 
karkeakarvainen kettuterrieri ................6 12:00
sileäkarvainen kettuterrieri ....................4 

KEHÄ 10
Rodi Hübenthal, Norja ....................36 
coton de tuléar ......................................... 13 10:00
japanese chin ...............................................4 
löwchen ..........................................................2 11:00
maltankoira ...................................................3 
lhasa apso ......................................................4 
australianterrieri ..........................................6 
borderterrieri ................................................4 
Pirjo Aaltonen ..................................34 
Harjoitusarvostelijat Sanna Koponen ja Jukka 
Lillstrang Von Wendt; isovillakoira
#amerikancockerspanieli ........................8 12:00
#walesinspringerspanieli ........................4 
#portugalinvesikoira .................................5 
#irlanninsusikoira .......................................8 
#kingcharlesinspanieli ..............................3 
villakoira, iso, musta/rusk./valk. ............6 

KEHÄ 11
Wera Hübenthal, Norja ...................74 
bichon frisé ................................................ 12 10:00
chihuahua, pitkäkarvainen .................. 34 
- pennut ..........................................................5 
- urokset ....................................................... 16 
- nartut  ........................................................ 13 12:00
chihuahua, lyhytkarvainen .................. 28 

KEHÄ 12
Tapio Eerola ......................................49 
novascotiannoutaja ................................ 13 10:00
ranskanbulldoggi .......................................9 
cavalier kingcharlesinspanieli ............ 10 11:15
shih tzu ........................................................ 12 
suomenajokoira ..........................................5 

KEHÄ 13
Vesa Lehtonen ..................................79 
Harjoitusarvostelija Jukka Lillstrang Von Wendt; 
villakoirat
villakoirien mittaus .......................................  09:45
villakoira, toy ................................................4 10:00
villakoira, kääpiö, har/aprik/pun ..........9 
villakoira, kääpiö,  mus/rus/valk ........ 11 
villakoira, keskikok., har/aprik/pun .....3 11:15
villakoira, keskikok., mus/rus/valk .......6 
kiinanharjakoira ....................................... 21 
parsonrussellinterrieri ............................ 16 
kerrynterrieri.................................................2 
amerikanstaff ordshirenterrieri ..............7 
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Lipunmyynti &
rokotustodistukset



LAUANTAI

FCI 1  ........................................ Hilkka Salohalla

FCI 2  ...........................................Maija Mäkinen

FCI 5  .........................................Rodi Hübenthal

FCI 7  ........................................Wera Hübenthal

Paras veteraani  .................Tomasz Borkowski

Paras kasv.ryhmä .. Malgorzata Supronowicz

SUNNUNTAI

FCI 3  ....................................................Boris Baic

FCI 4  .........................................Rimaityte Daiva

FCI 6  .....................................Jetta Tschokkinen

FCI 8  .....................................Kostadin Shankov

FCI 9  ........................................... Pirjo Aaltonen

FCI 10  ........................... Per Kristian Andersen

Paras veteraani  ......................Rodi Hübenthal

Paras kasvattajaryhmä  .......Wera Hübenthal

Best in Show  ................................ Tapio Eerola

Ryhmäkilpailut

Ryhmäkilpailut aloitetaan noin klo 15:30. Esiarvostelu voidaan aloittaa noin puolta tuntia ai-
kaisemmin. Ryhmäkilpailujen aikataulu ja järjestys voi muuttua.


