
RYHMÄNÄYTTELY SALO 28.4.2018 

FCI OSA 5, OSA 6 ja 7/8 MYÖS PENNUT 

Näyttelypaikka: Salon Iot Campus, Joensuunkatu 7, 24100 Salo (Huom! Alueelle kulku 
Myllyojankadun kautta. Navigaattoriin osoite: Myllyojankatu 29, 24100 Salo) 

 

Tervetuloa Näyttelyymme! Näyttelypaikkana toimii 
Salon Iot Campuksen piha-alue. Näyttelyalue on 
asfaltoitu. 

Oheisena ovat koirasi näyttelynumero ja näyttelyn 
arvioitu arvosteluaikataulu. Muistathan ottaa mukaan 
koiran rekisterikirjan, rokotustodistukset, 
näyttelynumeron, vesikupin sekä hakaneulan 
numerolapun kiinnittämistä varten. 

Saapuminen näyttelyyn: Rokotustodistusten 
tarkastus alkaa klo 7.30. Koirien on tultava paikalle 
vähintään tuntia ennen ko. rodun arvosteluaikaa, 
viimeistään klo 13.00. 

Näyttely on drive-in, joten arvostelun jälkeen saavat 
niin halutessaan poistua kaikki muut paitsi ROP-
koirat, ROP-veteraanit sekä rotunsa parhaisiin 
kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat. Ryhmäkilpailut 
alkavat kaikkien kehien jälkeen. 

Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton 
näyttelysääntöjä, mukaan lukien rokotusmääräykset 
ja antidoping- säännöt. Säännöt löytyvät Kennelliiton 
kotisivuilta: www.kennelliitto.fi. Tunnistusmerkintä 
on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, 
kokeissa ja kilpailuissa. Jos koiran osallistuminen 
hylätään puutteellisten rokotusten tai puuttuvan 
tunnistusmerkinnän takia, ei ilmoittautumismaksua 
makseta takaisin. 

Muistathan hakea näyttelyssä koirasi sijoituksen 
mukaiset palkinnot palkintojenjakopisteestä. 
Palkintoja ei postiteta jälkikäteen. 

Hinnat: Luettelo 5 €. Emme peri pääsymaksua 
emmekä parkkimaksua. 

Tiedustelut: Ilmoittautumista koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy, arkisin klo 11 – 17 puh. (09) 8873 0320 
tai email: info@showlink.fi  

Näyttelypäivänä tiedustelut: Johanna Vesa p. +358 
40 5719 235 tai Sanna Aalto p. +358 45 1114 248 

Peruutukset: Olemme joutuneet tekemään joitakin 
tuomarimuutoksia. Mikäli haluat perua osallistumisesi 
näyttelyyn tuomarimuutoksen perusteella (*-merkki 
aikataulussa), ilmoitathan siitä kirjallisesti 
viimeistään 25.4.2018 Hanna Linninen, 
Lähteenkorvantie 20, 25130 Muurla tai 
hannalinninen@gmail.com. Ilmoita kirjeessä koiran 
nimi, omistajan tiedot ja tilinumero, johon maksu 
palautetaan. Liitä mukaan kuitti 
ilmoittautumismaksusta sekä kokonainen 
numerolappu. Ennalta varalle ilmoitetulle tuomarille 
tehdyt siirrot on merkitty #-merkillä, nämä siirrot  

 
 
eivät oikeuta maksunpalautukseen. Palautuksista 
perimme 5€ pankki- ja toimistokuluja. 
 
Ruokailu: Näyttelypaikalla toimii Fazer Food & Co –
kahvilaravintola, josta voi ostaa lounasta, kahvia, 
virvokkeita, sämpylöitä ja makeita leivonnaisia. 
Kahvilaravintola on avoinna klo 8-15. 

Järjestäjä: Salon seudun kanakoiraharrastajat ry. 

Toivotamme mukavaa ja 
menestyksekästä näyttelypäivää! 
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Aikataulu: 
 
Kehä 1 Erja Nummi 88 
9.00 lapinporokoira 8 
 novascotiannoutaja 15 

- pennut+urokset+ROP  
10.20 labradorinnoutaja 65 

- pennut  2 
- urokset 26 
- nartut 37 

 
Kehä 2 Pirjo Aaltonen 86 
9.00 bretagnenbassetti 1 
 grand basset griffon vendéen 3 
 petit basset griffon vendéen 1 
 gascognenbassetti 1 
 basset artésien normand 1 
 basset hound 3 
 dreeveri 3 
 beagle 6 
10.15 kiharakarvainen noutaja 2 
 sileäkarvainen noutaja 21 
11.30 kultainennoutaja 44 

- pennut 2 
- urokset 15 
- nartut 27 

 
Kehä 3 Veli-Pekka Kumpumäki 60 
9.00 * novascotiannoutaja nartut 18 
 * fieldspanieli 3 
10.20 * englanninspringerspanieli 16 
 * cockerspanieli 23 
 
Kehä 4 Tuula Savolainen 85 
9.00 islanninlammaskoira 3 
 länsigöötanmaanpystykorva 8 
 pienimünsterinseisoja 1 
 italianseisoja 1 
 spinone 2 
 lyhytkarvainen unkarinvizsla 2 
 bretoni 2 
 lyhytkarvainen saksanseisoja 3 

 karkeakarvainen saksanseisoja 7 
 stabijhoun 8 
11.15 gordoninsetteri 4 
 englanninsetteri 1 
 punavalkoinen irlanninsetteri 1 
 punainen irlanninsetteri 16 
12.30 # barbet 1 
 # kooikerhondje 6 
 # portugalinvesikoira 4 
 # espanjanvesikoira 15 
 
Kehä 5 Merja Ylhäinen 53 
10.00  * lagotto romagnolo 29 

- pennut 4 
- urokset 11 
- nartut 14 

 * walesinspringerspanieli 12 
12.45 * amerikancockerspanieli  12 
 
Kehä 6 Matti Palojärvi 77 
9.00 buhund 1 
 lunnikoira 1 
 valkoinen ruotsinhirvikoira 2 
 jämtlanninpystykorva 4 
 pohjanpystykorva 4 
 suomenpystykorva 5 
 karjalankarhukoira 7 
 harmaa norjanhirvikoira 9 
11.15 baijerinvuoristovihikoira 1 
 plottinajokoira 1 
 venäjänajokoira 2 
 suomenajokoira 14 
12.30 * suomenlapinkoira 26 
 
 
 
# ennalta ilmoitettu varatuomari, ei oikeuta 
maksun palautukseen 
 
* tuomarimuutos, oikeuttaa maksun 
palautukseen 

 

   
 
 

 


