SEINÄJOEN KANSAINVÄLINEN KOIRANÄYTTELY

FINDOGS SHOW
27.-28.10.2018
SEINÄJOKI AREENA
Järjestäjä: Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri

www.showlink.fi/shows/seinajoki18

Tervetuloa Seinäjoelle!
Oheisena näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi näyttelynumero, joka
oikeuttaa näyttelyyn ilmoitetun koiran ja
yhden henkilön sisäänpääsyyn.
Ulkoiluta koirasi kunnolla ennen näyttelyalueelle saapumista. Näyttelypaikalla
jaetaan kakkapusseja, joita on käytettävä
niin sisällä kuin ulkonakin.
Muista ottaa mukaan
- koiran rekisteri- ja rokotustodistukset
- näyttelynumero ja hakaneula
- kestävä panta, talutin ja näyttelytalutin
- pehmeä makuualusta
- vesikuppi

Sisääntulo
Areenan ovet avataan molempina päivinä
klo 8.00. Koirat saapuvat näyttelyyn A-sisäänkäynnistä. Opasteet ovat ovessa.
Näyttelyssä ei ole varsinaista eläinlääkäritarkastusta, vaan eläinlääkäri suorittaa
pistokokeita. Koirien kivekset tutkii ulkomuototuomari kehässä.
Koirien tulee saapua näyttelypaikalle
viimeistään tuntia ennen rodun arvioitua
arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään klo
12.00. Huolehdi siitä, että olet koirasi
kanssa ajoissa arvostelukehässä.

Näyttelypaikka Seinäjoki Areena
Osoite: Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki
Saapuessasi Seinäjoelle seuraa Areena-opasteita. Purkupaikka sisääntulon välittömässä läheisyydessä (D-ovi).
Areena sijaitsee Seinäjoen keskustan
tuntumassa. Koska hallin keskiosaa ei ole
pressutettu, pyydämme huolehtimaan erityisesti siisteydestä. Näyttelyalueelle on
omien alkoholijuomien tuominen ehdottomasti kielletty!
Areenalla on kahvila- ja ravintolapalvelut myös uudessa B-hallissa.
HUOM! Areenan parkkialueella EI voi yöpyä matkailuautoilla tai -vaunuilla.
Lisäpaikoitusalueita on uimahalli-urheilutalon takainen hiekkakenttä (Alasenkatu), Koulutuskeskus Sedu (Kirkkokatu 10),
Seinäjoen lukio (Kirkkokatu 16), Alaseinäjoenkadun paikoitus sekä parkkihalli SeiPark (Kampusranta 7) 1,5€/h tai 9€/vrk.
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Lippujen hinnat - vain käteismaksu!
Aikuiset ............................. 5 euroa
Lapset alle 12 v...................ilmaiseksi
Pysäköintilippu .................... 5 euroa
Luettelo ............................ 5 euroa

Tuomarinmuutokset
Näyttelyyn on tullut tuomarinmuutoksia,
jotka on merkitty aikatauluun *-merkillä.
Mikäli haluat peruuttaa koirasi osallistumisen tuomarinmuutoksen takia, käytä sivulla
4 olevaa kaavaketta.

Trimmaus
Areenassa koirien trimmaaminen on kielletty. Näyttelytoimikunta on varannut
koirien siistimistä varten trimmausteltat
joita näytteilleasettajien on käytettävä.
Järjestysmiehet valvovat alueella trimmauskiellon noudattamista. Turvaa mahdollisuutemme jatkossakin käyttää Areenaa näyttelypaikkana ja trimmaa koirasi
trimmausteltassa. Kiitos!

Näyttelyhäkit
Käytävät on jätettävä tyhjäksi turvallisuussyistä. Häkkejä ei saa sijoittaa hätäuloskäyntien eteen.

Toimisto
Toimisto sijaitsee sisääntuloaulan läheisyydessä.

Infopiste
Sijaitsee pääsisäänkäynnin yhteydessä.

Palkinnot
Palkinnot ovat noudettavissa toimistosta.
Palkinnot saa arvostelulipuketta vastaan,
niitä ei lähetetä jälkikäteen.

Dogsitter-palvelu
Näyttelyssä on koiravahtipalvelu näytteilleasettajien käytössä.
Nuorille dogsittereille voit jättää koirasi
hoitoon pientä korvausta vastaan.

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

Muut tiedustelut:
puh. 050 371 0416, myös näyttelyn aikana

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa
jokaisen koiran rokotustodistukset. Koiralla
tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai
lemmikkieläinpassi), johon on merkitty rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotukset.
Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa,
tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatautia vastaan koiran pitää olla
rokotettu 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- ja raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran rokotus on
vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). Koira
saa osallistua seuraavana päivänä varoajan
päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään
tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan 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. Ulko- ja sisäloistartunnat on
asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton 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. Tunnistusmerkintä
tarkastetaan ensisijaisesti koiran rekisteritodistuksesta ennen arvostelua/suoritusta.
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.
1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat eivät saa osallistua näyttelyyn.

Mitattavat rodut
Ne rodut, joita ei ole virallisesti mitattu,
mitataan arvostelukehässä ennen ko rodun arvostelua. Kaikkien tarkastettavien
rotujen tarkastus ja mittaus suoritetaan
ennen arvostelua, ja koira kilpailee tässä
näyttelyssä siinä rodussa mihin se siirretään. (Koskee mm. villakoiria, mäyräkoiria
ja spitzejä.)

Toivotamme mukavaa päivää
Seinäjoella!
Näyttelytoimikunta
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PERUUTUS
Peruutan koirani osallistumisen Seinäjoen koiranäyttelyyn tuomarimuutoksen
vuoksi (*:llä merkityt rodut) ja liitän mukaan tämän lomakkeen täytettynä, koirani numerolapun kokonaisena sekä maksukuitin. Postita viimeistään 25.10.2018
(postileima)!
Rotu __________________________________________________________________
Koiran nimi ____________________________________________________________
Maksamani ilmoittautumismaksuneuroa voi palauttaa tilille n:o (IBAN)
______________________________________________________________________
Ilmoittautuminen on tehty:

postitse

netin kautta

Saajan nimi____________________________________________________________
Osoite ________________________________________________________________
Postinumero ja toimipaikka ______________________________________________
Päiväys ja allekirjoitus __________________________________________________

POSTITA OSOITTEELLA: Seinäjoen koiranäyttely 2018/ Mari Koskela
Koskelantie 6
60720 Tuomikylä
Järjestämisohje A 3.3. Näytteilleasettajan pyynnöstä palautettavista ilmoittautumismaksuista (ks.Koiranäyttelysäännöt kohta 5) voidaan vähentää pankkikulut. Näyttelytoimikunnan on em.tapauksissa palautettava ilmoittautumismaksu neljän viikon kuluessa siitä, kun
näytteilleasettaja on toimittanut pankkiyhteystietonsa toimikunnalle. Näytteilleasettajan
tekemiä matkoja näyttelypaikkakunnalle tai muita kuluja ei korvata.
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KEHÄ 6
Henrik Härling, Ruotsi ......... 83

LAUANTAI 27.10.2018
KEHÄ 1
Roberto Schill, Romania ....... 82
beaucenpaimenkoira/beauceron .8
lk. pyreneittenpaimenkoira .......1
bouvier ...............................5
picardienpaimenkoira ..............1
pieni amerikanpaimenkoira .......1
pk. pyreneittenpaimenkoira .......5
polski owczarek nizinny ............8
serra de airesinpaimenkoira .......3
puli, muut värit .....................3
puli, valkoinen.......................1
pumi...................................4
mudi...................................5
#tsekinpaimenkoira .................5
#brienpaimenkoira / briardi .......5
parsonrussellinterrieri ............ 19
yorkshirenterrieri ...................8

09:00

10:00
11:00

12:00

KEHÄ 2
Refet Hadzic, Bosnia-Hertsegovina
vehnäterrieri....................... 21
kerrynterrieri ........................3
australianterrieri .................. 33
- pennut ..............................5
- urokset ............................ 14
- nartut ............................ 14
amerikankarvatonterrieri ..........3
jackrussellinterrieri............... 25

85

09:00
10:15

11:30
12:30

belgianpaimenkoira, laekenois ...1 10:00
belgianpaimenkoira, malinois .....4
belgianpaimenkoira, tervueren . 13
belgianpaimenkoira, groenendael11 11:00
lancashirenkarjakoira ..............9
partacollie ......................... 20

68

kiharakarvainen noutaja ...........8 10:00
labradorinnoutaja ................. 60
- pennut ..............................1
- urokset ............................ 28
- nartut ............................ 31 12:15

KEHÄ 5
Theres Johansson, Ruotsi ..... 81

KEHÄ 7
Cindy Kerssemeijer, Alankomaat

70

australiankarjakoira .............. 10 10:00
australiankelpie .....................3
schapendoes ....................... 14
hollanninpaimenkoira, lk ..........3 11:30
hollanninpaimenkoira, kk ..........1
australianpaimenkoira ........... 17
bordercollie ........................ 22

KEHÄ 8
Rade Vesic, Serbia .............. 94

bedlingtoninterrieri.................4 09:00
brasilianterrieri .....................6
manchesterinterrieri ...............3
bullterrieri ...........................4
kääpiöbullterrieri ...................9 10:00
englanninkääpiöterrieri .......... 11
staffordshirenbullterrieri ........ 35 11:15
- urokset ............................ 18
- nartut ............................ 17
amerikanstaffordshirenterrieri . 22

KEHÄ 9
Dina Korna, Viro ................. 85

KEHÄ 3
Tuire Okkola ..................... 58

KEHÄ 4
Maritha Östlund-Holmsten, Ruotsi

länsigöötanmaanpystykorva ..... 21 09:00
airedalenterrieri ....................4 10:15
sileäkarvainen kettuterrieri ..... 12
karkeakarvainen kettuterrieri.....6 11:15
cairnterrieri ........................ 29
dandiedinmontinterrieri ......... 11

lagotto romagnolo ................ 20 09:00
walesinspringerspanieli .......... 22 10:00
englanninspringerspanieli........ 36 11:30
- urokset ............................ 15
- nartut ............................ 21
fieldspanieli ..........................1
clumberinspanieli ...................2

akita ................................ 13 09:00
siperianhusky ...................... 38
- pennut ..............................3
- urokset ............................ 17
- nartut ............................ 18 11:00
alaskanmalamuutti ............... 34 12:00
- pennut ..............................2
- urokset ............................ 15
- nartut ............................ 17

KEHÄ 10
Torsten Lemmer, Bulgaria ..... 95

vanhaenglanninlammaskoira .... 10 09:00
valkoinenpaimenkoira ............ 18
saksanpaimenkoira ................ 31 10:30
- pennut ..............................3
- urokset ..............................9
- nartut ............................ 19
saksanpaimenkoira, pitkäkarv. .. 18 12:30
maremmano-abruzzese ............3
owczarek podhalanski ..............4
ceskoslovensky vlcak ...............2
saarloos wolfhond ...................5
slovakiancuvac ......................2
kuvasz.................................2
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KEHÄ 11
Börje Johansson, Ruotsi ....... 88

Harjoitusarvostelijat Emma Pirilä; punainen
irlanninsetteri, gordoninsetteri, englanninsetteri, pointteri, lk weimarinseisoja, bretoni, pienimünsterinseisoja sekä Virpi Sarparanta; punainen irlanninsetteri, gordoninsetteri,
englanninsetteri, pointteri

punainen irlanninsetteri ......... 39
- urokset ............................ 21
- nartut ............................ 18
punavalkoinen irlanninsetteri .....3
gordoninsetteri .................... 10
englanninsetteri .....................5
pointteri ..............................2
weimarinseisoja, lyhytkarvainen .3
bretoni ................................5
pienimünsterinseisoja ..............1
isomünsterinseisoja .................2
lyhytkarvainen saksanseisoja .... 16
lyhytkarvainen unkarinvizsla ......1
karkeakarvainen unkarinvizsla ....1

09:00

10:15
11:15
12:30

KEHÄ 12
Pekka Teini ....................... 62

Harjoitusarvostelijat Emma Pirilä ja Maija
Mäkinen; italianseisoja

ceskyterrieri .........................6 10:00
borderterrieri ...................... 19
bourbonnaisinseisoja ...............4 11:30
glen of imaalinterrieri ............ 13
irlanninterrieri ......................4 12:30
lakelandinterrieri ...................1
saksanmetsästysterrieri ............2
auvergnenseisoja ....................1
#karkeakarvainen saksanseisoja ..9
stabijhoun ............................1
italianseisoja ........................2

KEHÄ 13
Reino Korpela .................... 91

kultainennoutaja (ei pennut) ... 91 09:00
- urokset ............................ 39
- nartut ............................ 52 11:15

KEHÄ 14
Arvid Göransson, Ruotsi ....... 59
*
*
*

sileäkarvainen noutaja ......... 33 10:00
pennut ..............................2
urokset ............................ 11
nartut ............................ 20
kultainennoutaja (vain pennut) .7 12:00
amerikanakita ................... 19

KEHÄ 15
Gabriela Veiga, Portugali ...... 78

japaninpystykorva ................ 27 09:00
chow chow ......................... 19 10:30
kishunkoira ...........................1 11:45
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shikokunkoira ........................1
saksanpystykorva, keeshond .... 30
- pennut ..............................1
- urokset ............................ 11
- nartut ............................ 18

KEHÄ 16
Mari Lackman .................... 66
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

lapinporokoira .....................9 10:00
jämtlanninpystykorva.............7
harmaa norjanhirvikoira .........9
islanninlammaskoira ..............4 11:30
itäsiperianlaika ....................4
kainkoira............................1
ruotsinlapinkoira ..................1
shiba ................................7
karjalankarhukoira ................9
pohjanpystykorva .................8
suomenpystykorva ................7

KEHÄ 17
Anna Lena Angeria, Ruotsi .... 67

saksanpystykorva, pomeranian . 30 10:00
- urokset ............................ 11
- nartut ............................ 19
suomenlapinkoira ................. 37 11:45
- pennut ..............................2
- urokset ............................ 15
- nartut ............................ 20

KEHÄ 18
Hannele Jokisilta ................ 63

viiriäiskoira ..........................1 10:00
novascotiannoutaja ............... 24
cockerspanieli ..................... 38 11:30
- pennut ..............................1
- urokset ............................ 16
- nartut ............................ 21 12:30

KEHÄ 19
Margaretha Carlsson, Ruotsi .. 77

* shetlanninlammaskoira
(vain pennut).......................6 09:00
pitkäkarvainen collie ............. 44
- pennut ..............................4
- urokset ............................ 19
- nartut ............................ 21 10:45
sileäkarvainen collie .............. 27 12:00

KEHÄ 20
Ruth Wagner, Luxemburg...... 96

shetlanninlammaskoira
(ei pennut) ....................... 96 09:00
- urokset ............................ 37
- nartut ............................ 59 11:15

KEHÄ 21
Reet Lint, Viro ................... 64

kleinspitz, valkoinen ...............5 10:00
kleinspitz, muut värit ............ 26

kleinspitz, musta ja ruskea ........9
mittelspitz, valkoinen ..............6 12:30
mittelspitz, muut värit ........... 18

KEHÄ 22
Sotiria Sissy Adramitli, Kreikka 80

silkkiterrieri..........................6 09:00
walesinterrieri .......................4
norfolkinterrieri .....................4
norwichinterrieri .................. 19
skotlanninterrieri ................. 16 11:00
valkoinen länsiylämaanterrieri .. 18 12:00
skyenterrieri ....................... 13

KEHÄ 23
Vitor Veiga, Portugali ........... 82
volpino italiano ......................7
spitzien mittaus ......................
grosspitz, musta ja ruskea .........2
mittelspitz, musta ja ruskea .... 20
meksikonkarvatonkoira, iso .......1
meksikonkarvatonkoira, keskikok. 1
meksikonkarvatonkoira, pieni .....2
perunkarvatonkoira, keskikok. ....3
perunkarvatonkoira, pieni .........3
basenji ................................9
etnankoira ...........................4
faaraokoira ...........................6
portugalinpodengo, kk., pieni .. 10
portugalinpodengo, sk., pieni .....8

09:00
09:30
10:45

mäyräkoirien mittaus ...............
kaniinimäyräkoira lyhytkarv. ......4
kaniinimäyräkoira pitkäkarv. .... 11
kääpiömäyräkoira pitkäkarv. .... 18
mäyräkoira, pitkäkarvainen ..... 26
kaniinimäyräkoira karkeakarv. ....4
* kääpiömäyräkoira karkeakarv. 15

KEHÄ 2
Anna Lena Angeria, Ruotsi .... 68

KEHÄ 24
Karl Eddie Berge, Norja ........ 47

espanjanvesikoira ................. 25 10:00
kooikerhondje .......................2 11:30
irlanninvesispanieli .................2
portugalinvesikoira .................9
amerikancockerspanieli ............5
barbet ................................4

KEHÄ 25
Leni Finne ........................ 46

schipperke ...........................9 10:00
lunnikoira ............................2
buhund................................7
eurasier ...............................4 11:00
samojedinkoira .................... 24

KEHÄ 26
Maija Lehtonen .................. 67
12:00

SUNNUNTAI 28.10.2018
KEHÄ 1
Hannele Jokisilta ................ 78

portugalinpodengo, kk., keskikok.1
portugalinpodengo, sk., keskikok. 3
ibizanpodenco, karkeakarvainen .1
ibizanpodenco, lyhytkarvainen ...1

welsh corgi cardigan .............. 29 10:00
welsh corgi pembroke ............ 38 11:45
- pennut ..............................3
- urokset ............................ 16
- nartut ............................ 19

KEHÄ 3
Cindy Kerssemeijer, Alankomaat
08:45
09:00
11:00
12:30

papillon ............................. 11 10:00
phalène ...............................8
ranskanbulldoggi .................. 49 11:00
- pennut ..............................3
- urokset ............................ 21
- nartut ............................ 25 12:30

91

snautseri, musta ....................6 09:00
snautseri, pippuri & suola ....... 26
kääpiösnautseri, musta .......... 13 11:00
kääpiösnautseri, musta-hopea .. 21
kääpiösnautseri, pippuri & suola 12
kääpiösnautseri, valkoinen ...... 13

KEHÄ 4
Pekka Teini ....................... 87

kääpiömäyräkoira lyhytkarv. .... 11 09:00
mäyräkoira, lyhytkarvainen ..... 36
- pennut ..............................2
- urokset ............................ 13
- nartut ............................ 21
mäyräkoira, karkeakarvainen ... 40 11:45
- pennut ..............................4
- urokset ............................ 16
- nartut ............................ 20
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KEHÄ 5
Maritha Östlund-Holmsten, Ruotsi
chihuahua, lyhytk.(ei pennut) ..
- urokset ............................
- nartut ............................
chihuahua, pitkäk. (ei pennut) .
- urokset ............................
- nartut ............................

38
20
18
46
21
25

84

09:00
10:00
11:15
12:30

KEHÄ 6
Rade Vesic, Serbia .............. 70

pinseri ................................4 10:00
apinapinseri ..........................7
kääpiöpinseri ...................... 59
- pennut ..............................2
- urokset ............................ 27
- nartut ............................ 30 12:15

KEHÄ 7
Vitor Veiga, Portugali ........... 84

dalmatiankoira .................... 51 09:00
- urokset ............................ 21
- nartut ............................ 30 10:15
grand basset griffon vendéen ... 10 12:00
petit basset griffon vendéen ......7
bretagnenbassetti ...................4
basset hound ....................... 12

KEHÄ 8
Ruth Wagner, Luxemburg...... 53

dobermanni ..........................5 10:00
tanskandoggi, sininen ............ 11
tanskandoggi, musta/harlekiini . 25 11:00
tanskandoggi, kelt./tiik.juov ... 12

KEHÄ 9
Dina Korna, Viro ................. 71

newfoundlandinkoira ............. 43 09:00
- pennut ..............................3
- urokset ............................ 22
- nartut ............................ 18 10:30
bernhardinkoira, pitkäkarv. .......7 11:30
bernhardinkoira, lyhytkarv. .......8
landseer ..............................5
suursnautseri, musta ...............8

KEHÄ 10
Reet Lint, Viro ................... 67

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

venäjänajokoira ...................1
eestinajokoira .....................5
basset artésien normand .........2
karkeak. bosnianajokoira/barak 1
karkeakarvainen italianajokoira 1
petit bleu de gascogne ...........1
poitevin .............................1 12:00
puolanjahtikoira ...................1
amerikankettukoira ...............4
suomenajokoira.................. 23

KEHÄ 12
Börje Johansson, Ruotsi ....... 58

tiibetinspanieli .................... 45 10:00
- pennut ..............................1
- urokset ............................ 23
- nartut ............................ 21 11:15
tiibetinterrieri ..................... 13

KEHÄ 13
Roberto Schill, Romania ....... 81

* rhodesiankoira ................... 15 09:00
keskiaasiankoira .....................2
kaukasiankoira .......................4 10:00
espanjanmastiffi ....................1
mastiffi ...............................3
bordeauxindoggi.....................5
broholminkoira ......................1
bullmastiffi ......................... 16
cane corso............................5 11:45
kanariandoggi ........................4
mallorcandoggi ......................1
dogo argentino ......................2
bokseri .............................. 15
venäjänmustaterrieri ...............3
shar pei ...............................4

KEHÄ 14
Sotiria Sissy Adramitli, Kreikka80

havannankoira ..................... 51 09:00
- pennut ..............................9
- urokset ............................ 16
- nartut ............................ 26 10:30
englanninbulldoggi ................ 29 12:00

KEHÄ 15
Karl Eddie Berge, Norja ........ 52

isosveitsinpaimenkoira .............8 10:00
appenzellinpaimenkoira ...........5
berninpaimenkoira ................ 54
- urokset ............................ 29
- nartut ............................ 25 12:30

tanskalais-ruotsalainen pihakoira 8 10:00
#estrelanvuoristokoira, pitkäk. ...5
#sao miguelinfila ....................1
rottweiler .......................... 21
pyreneittenkoira .................. 12 12:00
pyreneittenmastiffi .................5

KEHÄ 11
Aila Lehmussaari ................ 65

KEHÄ 16
Maija Lehtonen .................. 46

Harjoitusarvostelija Teija Viljanmaa; bealge,
dreeveri, venäjänajokoira

* beagle ............................. 20 10:00
* dreeveri.............................5 11:00
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hovawart .............................9 10:00
leonberginkoira.................... 22
tiibetinmastiffi .................... 15 11:45

KEHÄ 17
Henrik Härling, Ruotsi ......... 95

englanninvinttikoira .............. 12 09:00
venäjänvinttikoira ................ 30
- pennut ..............................1
- urokset ............................ 10
- nartut ............................ 19
skotlanninhirvikoira............... 10 11:30
puolanvinttikoira ....................2
azawakh ..............................4
sloughi ................................1 12:30
unkarinvinttikoira ...................1
afgaaninvinttikoira................ 20
italianvinttikoira .................. 15

KEHÄ 18
Refet Hadzic, Bosnia-Hertsegovina 88
Harjoitusarvostelija Janette Fröberg; bichon
frisé, bolognese, coton de tuléar

bichon frisé ........................ 23 09:00
bolognese .......................... 12 10:15
coton de tuléar .................... 31
- pennut ..............................4
- urokset ............................ 12
- nartut ............................ 15 12:00
lhasa apso .......................... 17
kromfohrländer ......................5

KEHÄ 19
Theres Johansson, Ruotsi ..... 68

cavalier kingcharlesinspanieli ... 44 10:00
- pennut ..............................1
- urokset ............................ 17
- nartut ............................ 26 11:00
kingcharlesinspanieli ............. 10 12:30
japanese chin ...................... 14

KEHÄ 20
Gabriela Veiga, Portugali ...... 71

whippet ............................. 71 09:00
- urokset ............................ 24
- nartut ............................ 47 10:15

KEHÄ 21
Arvid Göransson, Ruotsi ....... 76
*
*
-

saluki .............................. 43 09:00
pennut ..............................2
urokset ............................ 20
nartut ............................ 21 10:15
irlanninsusikoira ................. 33 11:30
pennut ..............................2
urokset ............................ 13
nartut ............................ 18

KEHÄ 22
Leni Finne ........................ 72

Harjoitusarvostelija Jukka Lillstrang-Von
Wendt; villakoirat

villakoirien mittaus .................
villakoira, toy ...................... 15
villakoira, kääpiö, mus/rus/valk 17
villakoira, kääpiö, har/apr/pun ..9
villakoira, keskik., mu/ru/valk . 13
villakoira, keskik., har/apr/pun ..8
villakoira, iso, mus/rus/valk ......7
villakoira, iso, har/apr/pun .......3

08:45
09:00

11:00
12:15

KEHÄ 23
Torsten Lemmer, Bulgaria ..... 68

Harjoitusarvostelija Janette Fröberg; maltankoira, mopsi

maltankoira ..........................3 10:00
kiinanpalatsikoira, pekingeesi ....8
prahanrottakoira ....................2
griffon belge .........................2
griffon bruxellois ....................2
petit brabancon .....................5 11:00
bostoninterrieri ................... 13
mopsi ............................... 20 12:00
löwchen ............................ 13

KEHÄ 24
(rotujärjestys päivitetty 18.10.)
Tuire Okkola ..................... 66

* chihuahua, pitkäk. (pennut) .....7 10:00
venäjäntoy, pitkäkarvainen........6
kiinanharjakoira ................... 26
* chihuahua, lyhytk. (pennut) .....4 12:00
shih tzu ............................. 13
venäjänbolonka ................... 10

LOPPUKILPAILUKEHÄ
Margaretha Carlsson ............ 43

Junior handler ........................ 11:00
- Piirimestaruus ................... 10
Junior handler ........................
- nuoremmat ....................... 17
- vanhemmat....................... 26
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Ryhmäkilpailut
Lauantai
FCI 1
FCI 3
FCI 5
FCI 7
FCI 8
Paras
Paras

....................................Dina Korna, Estonia
..................................... Rade Vesic, Serbia
.................................. Vitor Veiga, Portugal
.............................................. Pekka Teini
.......................................Hannele Jokisilta
veteraani .................................. Leni Finne
kasvattajaryhmä ........ Roberto Schill, Romania

Sunnuntai
FCI 2 ............................ Karl Eddie Berge, Norway
FCI 4 .............................................. Pekka Teini
FCI 6 ....................................... Aila Lehmussaari
FCI 9 .............................Torsten Lemmer, Bulgaria
FCI 10 ............................. Gabriela Veiga, Portugal
Paras veteraani ................Torsten Lemmer, Bulgaria
Paras kasvattajaryhmä Refet Hadzic, Bosnia-Hertsegovina
Best in Show ................................... Tuire Okkola
Ryhmäkilpailut alkavat noin klo 15.30.
Esiarvostelu alkaa mahdollisuuksien mukaan noin puolta tuntia aikaisemmin.
Kilpailujen järjestys voi muuttua.
Ryhmäkehä sijaitsee A-hallissa ja kokoomakehät sijoitetaan kehien 15 -16 ja
17-18 alueille.
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