
MANNERMAISTEN KANAKOIRIEN ERIKOSNÄYTTELY  

8.6.2019 KEMIÖNSAARI 

Näyttelypaikka: Axxell Brusaby, Brusabyntie 2, 25700 Kemiönsaari.  
Näyttelypaikalle on opastus.
 

Tervetuloa näyttelyymme! Näyttelypaikkana toimii 
Axxell Brusaby opisto. Kehät sijaitsevat raviradan 
keskellä. 

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

Saapuminen näyttelyyn: Rokotustodistusten 
tarkastus alkaa klo 7.00. Koirien on tultava paikalle 
vähintään tuntia ennen ko. rodun arvosteluaikaa, 
viimeistään klo 12.00. 

Näyttely on drive-in, joten arvostelun jälkeen saavat 
niin halutessaan poistua kaikki muut paitsi ROP-
koirat, ROP-pennut, ROP-veteraanit, paras 
käyttöluokan koira, parhaat liikkeet koira sekä 
rotunsa parhaisiin kasvattaja- ja jälkeläisluokkiin 
kuuluvat koirat. Loppukilpailut 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: Anne Rumpunen-
Virtanen p. +358 40 0960 431 tai Joanna Reimari p. 
+358 50 5552 445 

Peruutukset: Olemme joutuneet tekemään joitakin 
tuomarimuutoksia. Mikäli haluat perua osallistumisesi 
näyttelyyn tuomarimuutoksen perusteella (*-merkki 
aikataulussa), ilmoitathan siitä kirjallisesti 
viimeistään 5.6.2019 Sinikka Maja, Närekuja 16, 
21420 Lieto tai  sinikka.maja@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. 
                                                                                             
Näyttelypaikalla on myynnissä pientä purtavaa, 
makkaraa, sämpylää, kahvia, juotavaa ja yms. 
Varaathan käteistä mukaan.  

HUOM! Opiston alue on savuton. Tupakointi vain 
merkityillä paikoilla. 

Turistikoirat ovat näyttelyssämme sallittuja, kunhan 
rokotukset ovat kunnossa ja todennettavissa. 

Järjestäjä: Saksanseisojakerho ja Lounais-Suomen 
kanakoiraharrastajat 

 
Toivotamme mukavaa ja 

menestyksekästä näyttelypäivää! 
 

Yhteistyössä: 

 

 
 

 

 

 

 
 

Otavamedialta ilmaislehti (rajattu määrä) – 
koodi näyttelyluettelossa 



Aikataulu: 
 
Kehä 1  
Gerda Halff- van Boven, Alankomaat 80
        
9.00 lyhytkarvainen unkarinvizsla 18 

- urokset 4 
- nartut 14 

 karkeakarvainen unkarinvizsla 10 
   - urokset 6 
   - nartut 4 
 lyhytkarvainen  
 weimarinseisoja 12 

- urokset 6 
- nartut 6 

 pitkäkarvainen  
 weimarinseisoja 9 
12.15 spinone 10 
   - urokset 5 
   - nartut 5 
 italianseisoja 18 
   - pennut 1 

- urokset 9 
   - nartut 8 
 bourbonnais’nseisoja 3 
 
 
Kehä 2  
Hans Bullerdieck, Saksa 46 
 
10.00 * karkeakarvainen saksanseisoja 
 * - pennut 1 
 * - urokset 20 
 * - nartut 25 
 
 
Kehä 3  
Erja Nummi, Suomi 27 
 
9.00 # auvergnenseisoja 6 
 # sininenpicardienspanieli 6 
 # picardienspanieli 1 
 # pont-audemerinspanieli 2 
 # hollanninpeltopyykoira 1 
 # tsekinseisoja 2 
 # korthalsingriffoni 7 
 # burgosinseisoja  2 

 
 
 
Kehä 4 
Gerard Mensink, Alankomaat 77 
 
9.00 stabijhoun 29 
   - pennut 1 

- urokset 10 
- nartut 18 

 bretoni  16 
   - pennut 1 

- urokset 7 
- nartut 8 

12.00  pienimünsterinseisoja 10 
   - urokset 3 
   - nartut 7 
 isomünsterinseisoja 5 
 pitkäkarvainen saksanseisoja 17 
   - pennut 3 
   - urokset 4 
   - nartut 10 
  
 
Kehä 5  
Harald Beyer, Saksa 72 
 
9.00 lyhytkarvainen saksanseisoja 
   - urokset 32 
11.15   - nartut       40 
 
Loppukilpailut: 
alkavat n.15.30 
 
paras pentu Harald Beyer 
paras veteraani Gerard Mensink 
paras jälkeläisryhmä Gerda Halff- van Boven 
parhaat liikkeet Harald Beyer 
paras kasvattajaryhmä Gerda Halff- van Boven 
paras käyttökoira Erja Nummi 
Best In Show Gerard Mensink 
 
# ennalta ilmoitettu varatuomari, ei oikeuta 
maksun palautukseen 
* tuomarimuutos, oikeuttaa maksun 
palautukseen

 


