
Tervetuloa ryhmänäyttelyyn Sipooseen!
Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu rotukohtaisine 
koiramäärineen sekä ilmoittamanne koiran numerolappu. Rokotus-
todistusten tarkistus alkaa klo 7:30. Koirien tulee saapua näyttely-
paikalle vähintään tuntia ennen annettua arvosteluajan alkamista, 
kuitenkin viimeistään klo 12:00.
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, rokotus-
todistukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä varten 
kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös näyttelyremmi, 
makuualusta ja vesikuppi!

Näyttelypaikka
Näyttelypaikkana toimii Sipoon ampumarata
Osoite: Ampumaradantie 105, 04130 Sipoo
Radalle pääsee joko Lahden moottoritieltä Keravan liittymästä koh-
ti Sipoota tie numero 148, tai Porvoon moottoritieltä Kilpilahden 
(Sköldvik) liittymästä ylös ja kohti Sipoota (Öljytie) tietä 148 pitkin. 
Ampumarata on samassa tiehaarassa kun Sipoon Jäteasema, Mö-
mossen.
GPS:n koordinaatit ovat (WGS84):
N 60°21.838’
E 025°21.887’

Tuomarinmuutokset
Suuren koiramäärän vuoksi näyttelytoimikunta on joutunut teke-
mään tuomarinmuutoksia, joka on merkitty aikatauluun #-merkillä. 
Siirrot ennalta ilmoitetulle varatuomarille on merkitty #-merkillä ja
nämä siirrot eivät oikeuta maksunpalautukseen.
Huomaathan, että koiran sairastumisen vuoksi osallistumismaksua 
ei makseta takaisin.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Showlink Oy 
(ark. klo 11–17), puh. (09) 887 30 320, e-mail: info@showlink.fi 
Muut tiedustelut näyttelypäivänä: Kaj Ekblom 040 849 3017, 
Erik Lindqvist 040 5402583, Merja Kostiainen 050 5903895

Palkinnot
Kunniapalkintoesineet on noudettavissa palkintojenjakopisteestä 
näyttelyn ajan esittämällä arvostelulomake. Palkintoja ei lähetetä 
postitse.

Hinnasto
Parkkimaksu (sis. näyttelyluettelon) 5 euroa, maksu käteisellä

Muuta huomioitavaa
Kahvila / valkoinen matala rakennus alueella:
Kahvilasta on mahdollista ostaa kahvia/teetä voileipiä/pullaa kä-
teismaksua vastaan, eli varaathan käteistä mukaan. Kahvilassa on 
myös yleisö WC:t. Lämmintä ruokaa ei ole tarjolla mutta kehien vie-
ressä on mahdollista ostaa grillattua makkaraa.

Rokotusmääräykset
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen 
hyväksymiä rokotusmääräyksiä.Tarkastamme näyttelyyn tultaessa 
jokaisen koiran rokotustodistukset. Mikäli koira hylätään puuttuvien 
rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei suoriteta takaisin.
Penikkatautirokotus: Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia vas-
taan 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 raivotauti-
rokotuksesta 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 mu-
kaisesti. 
Vanhentuneen penikka- ja raivotautirokotuksen varoaika: Jos 
koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa 
uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika).

Tartuntataudit
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen, 
kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripu-
liin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa 
olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viik-
koa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireetto-
mia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoidettava 
ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen kaikille virallisiin näyttelyihin, ko-
keisiin, kilpailuihin ja testeihin osallistuville koirille. Tunnistusmerkin-
nät tarkistetaan pistokokein. 
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 tun-
nistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä ta-
pahtumasta.Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran 
osallistumisen tapahtumaan.

Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-säännöt ja 
dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä 
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.

Mukavaa näyttelypäivää!

Järjestäjä Sipoon Metsästyskoirayhdistys ry ja Lovisa Hau rf. 



Arvioitu aikataulu
Siirrot ennalta ilmoitetulle varatuomarille on merkitty #-merkillä ja nämä siirrot eivät oikeuta maksunpalautukseen.

KEHÄ 1
Erja Nummi........................................................................56 
amerikankettukoira .............................................. 1 10:00
plottinajokoira ...................................................... 1 
englanninsetteri ................................................... 3 
gordoninsetteri ..................................................... 1 
punainen irlanninsetteri ....................................... 7 
punavalkoinen irlanninsetteri ............................... 1 
kooikerhondje ...................................................... 2 
labradorinnoutaja ............................................... 19 
lagotto romagnolo .............................................. 10 12:00
novascotiannoutaja.............................................. 8 
viiriäiskoira ........................................................... 3 

KEHÄ 2  
Hilkka Salohalla ................................................................47 
jämtlanninpystykorva ........................................... 3 10:00
karjalankarhukoira ............................................... 5 
pohjanpystykorva................................................. 2 
ruotsinlapinkoira .................................................. 1 
suomenpystykorva............................................... 6 
venäläis-eurooppalainen laika ............................. 1 
basset artésien normand ..................................... 1 
dalmatiankoira ..................................................... 2 
petit basset griff on vendéen ................................ 2 
cockerspanieli ...................................................... 8 
englanninspringerspanieli .................................. 16 12:00

KEHÄ 3  
Jetta Tschokkinen ............................................................84 
#harmaa norjanhirvikoira ..................................... 7 09:00
#kainkoira ............................................................ 3 
#lapinporokoira .................................................... 2 
#suomenlapinkoira ............................................ 13 
alaskanmalamuutti............................................. 11 
amerikanakita ...................................................... 2 
basenji ................................................................. 3 
chow chow ........................................................... 7 
etnankoira ............................................................ 1 
eurasier................................................................ 4 12:00
länsigöötanmaanpystykorva ................................ 5 
meksikonkarvatonkoira, iso ................................. 1 
meksikonkarvatonkoira, keskikokoinen ............... 1 
meksikonkarvatonkoira, pieni .............................. 1 
portugalinpodengo, sileäkarvainen, keskikokoinen 1 
portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni ............ 6 
shiba .................................................................. 13 
volpino italiano ..................................................... 1 
italianseisoja ........................................................ 1 
picardienspanieli .................................................. 1 

KEHÄ 4  
Paula Heikkinen-Lehkonen ..............................................65 
islanninlammaskoira ............................................ 2 10:00
siperianhusky..................................................... 13 
beagle .................................................................. 7 
grand basset griff on vendéen .............................. 2 
rhodesiankoira ..................................................... 9 
suomenajokoira ................................................... 7 12:00
portugalinvesikoira............................................... 7 
sileäkarvainen noutaja ....................................... 18 

KEHÄ 5  
Saija Juutilainen ...............................................................68 
saksanpystykorva, keeshond .............................. 8 10:00
spitzien mittaus ......................................................  10:30
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea .... 4 
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit ............. 8 
saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea... 1 
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit ............ 9 
saksanpystykorva, pomeranian ........................... 4 
samojedinkoira .................................................... 9 12:00
kultainennoutaja ................................................ 25 

KEHÄ 6  
Tuula Savolainen ..............................................................41 
bretoni.................................................................. 1 10:30
karkeakarvainen saksanseisoja........................... 3 
lyhytkarvainen saksanseisoja .............................. 6 
lyhytkarvainen unkarinvizsla ................................ 1 
pienimünsterinseisoja .......................................... 1 
sininenpicardienspanieli ...................................... 1 
stabijhoun ............................................................ 5 
vanhatanskankanakoira....................................... 1 
amerikancockerspanieli ....................................... 4 
barbet .................................................................. 1 
espanjanvesikoira ................................................ 4 12:00
kiharakarvainen noutaja ...................................... 1 
walesinspringerspanieli ..................................... 12 

Ryhmäkilpailut
FCI 5/6 Jetta Tschokkinen
FCI 7/8 Tuula Savolainen
Paras veteraani Saija Juutilainen
Paras kasvattajaryhmä Paula Heikkinen-Lehkonen
Best In Show Paula Heikkinen-Lehonen


