
Tervetuloa Hyvinkäälle! 

Oheisena on koirasi numerolappu sekä näytte-
lyiden aikataulu, josta selviävät arvioidut rotu-
kohtaiset arvosteluaikataulut. 

Näyttelyalueelle pääsee alkaen klo 8:00. Koirien 
tulee saapua näyttelypaikalle tuntia ennen oh-
jeellista arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään 
klo 13:00. Näyttelyssä tarkastetaan rokotukset 
pistokokein. Arvostelu kehissä alkaa porraste-
tusti klo 9 ja 10, tarkista arvosteluaika aikatau-
luista. Huolehdi siitä, että olet koirasi kanssa 
ajoissa näyttelypaikalla. 

Otathan mukaan näyttelyyn koiran rekisteri-
kirjan, rokotustodistuksen, näyttelynumeron 
ja hakaneulan numerolapun kiinnittämistä 
varten. Muista myös koiran näyttelyhihna, ma-
kuualusta ja vesikuppi. Muistathan myös kerätä 
koirien jätökset näyttelypaikalta, myös parkki-
alueelta.

Arvostelun jälkeen voi halutessaan poistua 
kaikki muut paitsi ROP-koirat, ROP-veteraanit 
sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuu-
luvat koirat. 

Näyttelypaikka
Koiranäyttely järjestetään Ridasjärven Ampu-
maurheilukeskuksessa. Näyttely on ulkonäyt-
tely. 
Näyttelypaikan osoite on Kaidanpääntie 236, 
05950 Hyvinkää. 
 GPS-koordinaatit radalle: 
N 60 38.302 E 025 02.175 (WGS84)
Ajo-ohje löytyy sivulta www.hyma-ry.fi, josta 
voi myös tarkastaa paikan sään reaaliajassa.

Näyttelyalueelle ei saa tulla oireisena.
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, 
jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, 
kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet 
ja päänsärky. 
(https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotuk-
set/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheutta-
jat-a-o/koronavirus-covid-19). 

Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen 
tai julkiseen tilaan, jossa on muita henkilöitä 
samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla, jos on 
mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Suosittelemme Koronavilkku-mobiilisovel-
luksen  käyttöönottoa ennen näyttelyä sekä 
käyttöä näyttelypäivänä.

Hengityssuojaimen käyttö on suositeltavaa.

Näyttely järjestetään Ridasjärven Ampumaurheilukeskuksessa.
Osoite: Kaidanpääntie 236, 05950 HYVINKÄÄ



Hinnat
-parkkilippu 5€ (varaathan tasarahan)
-kehäkohtainen printtiluettelo toimistosta 
2 €/kehä. Varaathan käteistä mukaan!
-sähköinen luettelo 2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluette-
lon, näyttelyn tulospalvelun sekä viestipal-
velun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on 
ladattavissa App Store- ja Google Play -sovel-
luskaupoista nimellä ”Showlink-mobiili”. Säh-
köisen näyttelyluettelon hinta sovelluskaupas-
sa on 2,99 €. Luettelon voi sovelluksessa tilata 
ja maksaa jo ennen näyttelyä, mutta luettelon 
sisältö julkaistaan näyttelypäivän aamuna kel-
lo 6:00.

Muuta
Näyttelypaikalla on ravintola, josta voi 
ostaa ruoka-annoksia.  Varaa käteistä mu-
kaan.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut 
Showlink Oy p. 09-8873 0320, ark. klo 11-17 tai 
info@showlink.fi
Muut tiedustelut ennen näyttelyä klo 18-20 
0400-709 967
Tiedustelut näyttelypäivinä:  
0400-709 967 tai 045-111 5841

Palkinnot
Muistathan hakea näyttelyssä palkinnot pal-
kintojenjakopisteestä näyttämällä koiran ar- 
vostelulomakkeen. Palkintoja ei postiteta jälki-
käteen. 

Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään 
tuomarimuutoksia, jotka on merkitty aikatau-
luun *-merkillä. Jos haluat perua koirasi osal-
listumisen tuomarinmuutoksen vuoksi on pe-
ruutukset ilmoitettava viimeistään 16.9.2021 
(postileima). Käytä viimeisen sivun lomaketta 
ja täytä pyydetyt tiedot koirasta ja omat tietosi. 
Laita liitteeksi koiran numerolappu sekä kopio 
kuitista. Näyttelytoimikunnalla on oikeus periä 
ilmoittautumismaksun palauttamisesta aiheu-
tuvat pankki- ja käsittelykulut. Ennalta varalle 
merkitylle tuomarille tehdyt siirrot on merkitty 
#-merkillä. Nämä rodut eivät ole oikeutettuja 
maksunpalautukseen.

Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn näytteil-
leasettaja sitoutuu noudattamaan Suomen 
Kennelliiton voimassa olevia näyttelysään-
töjä ja niitä täydentäviä ohjeita sekä roko-
tusmääräyksiä.

Rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton 
rokotusmääräyksiä. Koiran rokotustodistuksen 
lisäksi myös Kennelliiton Omakoira-mobiili-
sovellus toimii virallisena rokotustodistukse-
na kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa. 
Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on 
tarkistaa, että rokotusmääräyksiä on noudatet-
tu.  Rokotustodistuksesta  tulee  ilmetä  koiran  
yksiselitteiset  tunnistustiedot  sekä  koiralle 
annetun  rokotteen  valmisteyhteenvedon  
mukainen  rokotuksen  viimeinen  voimassa-
olopäivä.  Jotta koira voi olla läsnä tapahtu-
massa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat 
rokotukset: 
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva 
maksatulehdusrokotus: Koiran  pitää  olla  
rokotettu  penikkatautia, parvovirusripulia  ja  
tarttuvaa  maksatulehdusta vastaan vähintään 
kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta tulee tapah-
tuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk 
(kolmen  viikon  varoaika).  Alle  vuoden  iässä  
annettu  tehosterokotus  on  voimassa  yhden  
vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana anne-
tut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen val-
misteyhteenvedon mukaisesti. 
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäi-
sestä raivotautirokotuksesta tulee tapahtuman 
hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen 
viikon varoaika).  Alle  vuoden  iässä  annettu  
rokotus  on  voimassa  yhden  vuoden.  Vuo-
den  iässä  tai  vanhempana annetut rokotukset 
ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteen-
vedon mukaisesti. 
Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli- ja 
tarttuvan maksatulehdusrokotuksen sekä 
raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran ro-
kotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa 
tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen ta-
pahtumaa (kolmen viikon varoaika). 
Kolmen viikon varoajan laskeminen: Koira saa 
osallistua seuraavana päivänä varoajan päätty-
misen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.



Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan 
maksatulehdukseen, kennelyskään tms. tart-
tuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripu-
liin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tuleh-
dukseen, 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 sisälois-
tartunnat on asianmukaisesti hoidettava en-
nen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton 
virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. 
Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnistus-
merkinnän. Tunnistusmerkintä tarkastetaan 
ensisijaisesti koiran rekisteritodistuksesta en-
nen arvostelua/suoritusta. 
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.

Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät 
antidoping-säännöt ja dopingvalvonta koske-
vat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä 
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisin-
ta tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi

Suomen lain vastaisesti typistetyt koirat eivät 
saa osallistua näyttelyyn.

Toivotamme oikein mukavaa näyttelypäivää!

Järjestäjät: 
Kytäjärven Erämiehet, Hyvinkään Metsänkävijät, ERÄ-80, Hyvinkään-Palojoen Metsästysyhdistys



ARVOSTELUAIKATAULUT
* = Tuomarimuutos
# = Ennalta varalle ilmoitettu tuomari

Näyttelyn koiramäärä yhteensä ............ 2067 

LAUANTAI

KEHÄ 1
Hilkka Salohalla ..................................87 
* griffon bruxellois .................................. 7 09.00
* griffon belge ........................................... 3 
* japanese chin ......................................... 3 
* parsonrussellinterrieri ......................... 9 
* valkoinen länsiylämaanterrieri ........ 6 10.15
* cairnterrieri ............................................. 5 
* bedlingtoninterrieri ............................. 1 
* brasilianterrieri ...................................... 4 
* englanninkääpiöterrieri ..................... 2 11.15
* manchesterinterrieri ........................... 1 
* saksanmetsästysterrieri ...................... 3 
* skyenterrieri............................................ 3 
* silkkiterrieri ............................................. 2 
* vehnäterrieri ........................................... 2 
* kääpiöbullterrieri .................................. 5 
* amerikanstaffordshirenterrieri ........ 6 12.15
* staffordshirenbullterrieri .................25 

KEHÄ 2
Aase Jakobsen, Norja .........................51 
dalmatiankoira .......................................46 10.00
- pennut ...................................................... 3 
- urokset ....................................................15 
- nartut  .....................................................28 11.00
rhodesiankoira ......................................... 4 12.45
vihikoira ...................................................... 1 
Terhi Selkäinaho .................................18 
Junior handler ............................................. 13.30
- nuoremmat ...........................................12 
- vanhemmat ............................................. 6 

KEHÄ 3
Johan Juslin ...................................... 100 
suomenajokoira .....................................12 10.00
#australianterrieri .................................... 9 
#norfolkinterrieri ..................................... 9 11.15
#norwichinterrieri .................................12 
#borderterrieri .......................................... 8 12.30
#jackrussellinterrieri .............................37 
- pennut ...................................................... 4 
- urokset ....................................................15 
- nartut  .....................................................18 
#kiinanpalatsikoira, pekingeesi .......... 7 
#venäjänbolonka ..................................... 6 

KEHÄ 4
Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi..............93 
Mäyräkoirien mittaus ................................  09.45
mäyräkoira, pitkäkarvainen ...............16 10.00
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen ..12 11.00
kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen ..... 4 
mäyräkoira, karkeakarvainen ............25 12.00
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen . 9 
kaniinimäyräkoira karkeakarvainen . 4 
mäyräkoira, lyhytkarvainen ...............12 
kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen ...10 
kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen ..... 1 

KEHÄ 5
Anneli Pukkila .....................................58 
petit basset griffon vendéen ............... 6 10.00
bretagnenbassetti ................................... 1 
bernhardinkoira, lyhytkarvainen ....... 4 
bernhardinkoira, pitkäkarvainen ....... 3 
tanskandoggi, kelt. / tiikerijuov. .......10 
tanskandoggi, musta ja harlekiini ..... 3 11.15
tanskandoggi, sininen ........................... 2 
rottweiler .................................................... 8 
bokseri ......................................................... 3 
tiibetinmastiffi .......................................... 3 12.15
pinseri .......................................................... 3 
shar pei ........................................................ 1 
* karkeakarvainen kettuterrieri .......... 8 
* sileäkarvainen kettuterrieri ............... 3 

KEHÄ 6
Momcilo Milic, Montenegro .............93 
ranskanbulldoggi ..................................22 10.00
kiinanharjakoira .....................................22 11.00
shih tzu ........................................................ 4 
tiibetinspanieli ........................................45 12.30
- pennut ...................................................... 2 
- urokset ....................................................18 
- nartut  .....................................................25 

KEHÄ 7
Tanya Ahlman-Stockmari ..................91 
* chihuahua, lyhytkarvainen .............21 10.00
* chihuahua, pitkäkarvainen .............45 11.15
- pennut ...................................................... 5 
- urokset ....................................................18 
- nartut  .....................................................22 12.30
* kingcharlesinspanieli .......................... 4 
* bostoninterrieri ..................................... 1 
* löwchen ................................................... 1 
* papillon .................................................... 9 
* phalène .................................................... 3 
* petit brabancon .................................... 7 



KEHÄ 8
Helin Tenson ........................................83 
cavalier kingcharlesinspanieli ...........41 10.00
- pennut ...................................................... 4 
- urokset ....................................................16 
- nartut  .....................................................21 11.00
villakoira, iso, musta/rusk./valk. ......... 8 12.30
villakoira, iso, harm./aprik./pun. ......... 2 
Villakoirien mittaus ....................................  13.00
villakoira, keskikok., mus/rusk./valk. . 8 
villakoira, keskikok., harm./apr./pun . 5 
villakoira, kääpiö, musta/rusk./valk. .. 4 
villakoira, kääpiö, harm./aprik./pun .. 9 
villakoira, toy ............................................. 6 

KEHÄ 9
Zsolt Biro, Unkari ................................98 
havannankoira ........................................34 10.00
- urokset ....................................................14 
- nartut  .....................................................20 
tiibetinterrieri ..........................................18 12.00
lhasa apso .................................................. 7 13.00
bichon frisé ..............................................18 
maltankoira................................................ 7 
bolognese .................................................. 1 
coton de tuléar .......................................13 

KEHÄ 10
Jens Myrman, Ruotsi ..........................75 
kääpiösnautseri, musta ......................... 8 10.00
kääpiösnautseri, musta-hopea .........16 
kääpiösnautseri, pippuri & suola .....13 11.15
kääpiösnautseri, valkoinen .................. 1 
snautseri, musta ....................................... 2 
snautseri, pippuri & suola ..................... 7 12.15
suursnautseri, musta .............................. 5 
newfoundlandinkoira ..........................23 

KEHÄ 11
László Erdos, Unkari ...........................88 
berninpaimenkoira ...............................16 10.00
bullmastiffi ...............................................12 11.00
bordeauxindoggi ..................................... 3 
cane corso .................................................. 8 
dogo argentino ........................................ 1 
hovawart ..................................................16 12.15
estrelanvuoristokoira, lyhytkarv. ........ 1 
estrelanvuoristokoira, pitkäkarv. ....... 2 
isosveitsinpaimenkoira.......................... 2 
appenzellinpaimenkoira ....................... 1 
englanninbulldoggi..............................19 
apinapinseri ............................................... 7 

KEHÄ 12
Juha Putkonen ....................................80 
#mastiffi ...................................................... 2 10.00
tanskalais-ruotsalainen pihakoira ..... 6 
kaukasiankoira.......................................... 1 
#leonberginkoira ...................................14 
#landseer ..................................................11 11.15
#dobermanni ............................................ 9 
#entlebuchinpaimenkoira .................... 1 
#kanariandoggi ........................................ 2 12.15
#pyreneittenkoira .................................... 5 
#pyreneittenmastiffi ............................... 2 
#kääpiöpinseri ........................................27 

KEHÄ 13
Maija Mäkinen .....................................80 
* irlanninterrieri ........................................ 4 10.00
* biewerterrieri ......................................... 3 
* glen of imaalinterrieri ......................... 9 
* sealyhaminterrieri ................................ 2 11.00
* bullterrieri ............................................... 1 
* amerikankarvatonterrieri .................. 1 
* andalusianrottakoira ........................... 1 
* dandiedinmontinterrieri .................... 3 
* skotlanninterrieri .................................. 6 
* yorkshirenterrieri ................................10 
#beagle ....................................................... 9 12.15
#baijerinvuoristovihikoira .................... 1 
#basset artésien normand ................... 2 
#dreeveri ..................................................... 2 
#dunkerinajokoira ................................... 2 
#grand basset griffon vendéen .......... 2 
#sveitsinajokoira, berninajokoira ....... 1 
#venäjänajokoira ..................................... 1 
* prahanrottakoira ................................... 2 
* venäjäntoy, lyhytkarvainen............... 1 
* venäjäntoy, pitkäkarvainen .............. 5 
* mopsi ........................................................ 8 
* kerrynterrieri .......................................... 4



SUNNUNTAI

KEHÄ 1
Maija Mäkinen .....................................80 
welsh corgi cardigan ............................10 10.00
welsh corgi pembroke ........................... 7 
karjalankarhukoira .................................. 5 11.00
#harmaa norjanhirvikoira ..................... 7 
#islanninlammaskoira ............................ 5 
#japaninpystykorva ................................ 4 12.00
#jämtlanninpystykorva .......................13 
#eurasier ..................................................... 9 13.00
#etnankoira................................................ 8 
#shiba ........................................................12 

KEHÄ 2
Aase Jakobsen, Norja .........................82 
cockerspanieli .........................................37 10.00
- pennut ...................................................... 2 
- urokset ....................................................11 
- nartut  .....................................................24 
labradorinnoutaja .................................45 12.15
- pennut ...................................................... 1 
- urokset ....................................................17 
- nartut  .....................................................27 

KEHÄ 3
Johan Juslin .........................................99 
partacollie ................................................10 10.00
hollanninpaimenkoira, karkeak.......... 1 
hollanninpaimenkoira, pitkäk. ............ 1 
#kultainennoutaja .................................27 
#kiharakarvainen noutaja .................... 3 12.15
#kooikerhondje ......................................11 
#lagotto romagnolo .............................12 
#amerikancockerspanieli ...................... 5 
#italianvinttikoira .................................... 8 
#sloughi ...................................................... 1 
#unkarinvinttikoira ................................. 6 
#saluki .......................................................... 5 
#irlanninsusikoira .................................... 9 

KEHÄ 4
Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi..............95 
espanjanvesikoira ..................................27 10.00
portugalinvesikoira ................................. 8 11.30
clumberinspanieli ................................... 2 
irlanninvesispanieli ................................. 2 
walesinspringerspanieli ......................27 12.15
englanninspringerspanieli .................22 
sussexinspanieli ....................................... 1 
venäjänspanieli ........................................ 1 
viiriäiskoira ................................................. 1 
fieldspanieli ............................................... 4 

KEHÄ 5
Anneli Pukkila .....................................62 
suomenlapinkoira .................................18 10.00
ruotsinlapinkoira ..................................... 1 11.00
suomenpystykorva ................................. 1 
lapinporokoira .......................................... 1 
alaskanmalamuutti ...............................10 
amerikanakita ........................................... 8 
akita ............................................................11 12.15
itäsiperianlaika ......................................... 2 
jakutianlaika .............................................. 2 
länsisiperianlaika ..................................... 1 
* chow chow ............................................. 7 

KEHÄ 6
Momcilo Milic, Montenegro .............88 
samojedinkoira .......................................22 10.00
siperianhusky ............................................ 5 11.15
valkoinen ruotsinhirvikoira .................. 2 
faaraokoira ................................................. 4 
kishunkoira ................................................ 3 
thai ridgeback ........................................... 6 
thaimaanpystykorva .............................. 1 
basenji .......................................................21 12.30
länsigöötanmaanpystykorva ............16 
volpino italiano ........................................ 1 
pohjanpystykorva ................................... 7 

KEHÄ 7
Marianne Holm Larnemaa ................54 
perunkarvatonkoira, pieni ................... 1 10.00
meksikonkarvatonkoira, iso ................. 1 
* belgianpaimenkoira, groenendael 4 
* belgianpaimenkoira, malinois ......... 1 
* belgianpaimenkoira, tervueren ...... 7 
* maremmano-abruzzese ..................... 1 
* owczarek podhalanski ........................ 1 
* medimurjenkoira .................................. 1 
* pieniamerikanpaimenkoira .............. 4 
whippet .....................................................20 11.15
* azawakh ................................................... 3 12.30
* skotlanninhirvikoira............................. 1 
* afgaaninvinttikoira ............................... 9 

KEHÄ 8
Helin Tenson ........................................84 
novascotiannoutaja ..............................23 10.00
sileäkarvainen noutaja ........................15 11.15
gordoninsetteri ........................................ 4 
englanninsetteri ...................................... 1 
punainen irlanninsetteri .....................19 12.30
bourbonnaisinseisoja ............................ 4 
auvergnenseisoja .................................... 1 
pointteri ...................................................... 3 



weimarinseisoja, lyhytkarvainen ....... 1 
karkeakarvainen saksanseisoja .......... 1 
lyhytkarvainen saksanseisoja .............. 2 
karkeakarvainen unkarinvizsla ........... 1 
pienimünsterinseisoja ........................... 1 
stabijhoun .................................................. 8 

KEHÄ 9
Zsolt Biro, Unkari ................................91 
saksanpaimenkoira ...............................10 10.00
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen . 4 
valkoinenpaimenkoira ........................... 9 
beaucenpaimenkoira / beauceron .... 3 11.15
kuvasz .......................................................... 4 
pumi ...........................................................12 
puli, muut värit ......................................... 3 
mudi ............................................................. 2 12.30
* bordercollie ..........................................17 
* australiankelpie ...................................12 
* australianpaimenkoira ......................15 

KEHÄ 10
Jens Myrman, Ruotsi ..........................71 
saksanpystykorva, keeshond ............20 10.00
Spitzien mittaus ..........................................  11.00
mittelspitz, muut värit ........................... 4 
mittelspitz, valkoinen ............................. 2 
mittelspitz, musta ja ruskea ................. 1 
kleinspitz, muut värit ............................. 7 
kleinspitz, musta ja ruskea ................... 8 
pomeranian .............................................22 12.30
portugalinpodengo, karkeak., pieni . 3 
portugalinpodengo, sileäk., pieni ..... 4 

KEHÄ 11
László Erdos, Unkari ...........................94 
pitkäkarvainen collie ............................59 10.00
- pennut ...................................................... 7 
- urokset ....................................................26 
- nartut  .....................................................26 12.00
sileäkarvainen collie .............................21 13.30
tsekinpaimenkoira .................................. 5 
pitkäkarv. pyreneittenpaimenkoira .. 4 
schapendoes ............................................. 3 
slovakiancuvac ......................................... 2 

KEHÄ 12
Juha Putkonen ....................................90 
#shetlanninlammaskoira ....................70 09.00
- pennut ...................................................... 2 
- urokset ....................................................24 
- nartut  .....................................................44 10.30
#lancashirenkarjakoira .......................... 9 13.00
#australiankarjakoira .............................. 1 
#bergamonpaimenkoira ....................... 1 
#bouvier ...................................................... 1 
#brienpaimenkoira / briardi ................ 1 
#itäeuroopanpaimenkoira ................... 1 
vanhaenglanninlammaskoira ............. 1 
schipperke ................................................. 5 



Peruutan koirani osallistumisen Hyvinkään koiranäyttelyyn 18.-19.9.2021

Mikäli haluat peruuttaa tulosi näyttelyymme *-merkityn tuomarimuutoksen vuoksi, 
ilmoita siitä meille kirjallisesti viimeistään 16.9.2021 postileimatulla kirjeellä. 

Koiran rotu ________________________________________________________

Koiran nimi ________________________________________________________

Netti-ilmoittautuminen           Paperi-ilmoittautuminen 

Maksamani ilmoittautumismaksun _______ € 

voi palauttaa tilille, tilinumero ___________________________________________

Saajan nimi ______________________________________________________

Osoite  _____________________________________________________

Päiväys _______________ 

Allekirjoitus _______________________________________

Laita kuoreen tämä sivu, koiran numerolappu sekä kopio maksukuitista ja postita osoit-
teella:  Heikki Runsten, Mäkeläntie 7, 05200 RAJAMÄKI

Näyttelytoimikunnan on palautettava ilmoittautumismaksu neljän viikon kuluessa näytte-
lyn päättymisestä ja palautuksesta on oikeus vähentää käsittelykulut. 

Ryhmäkilpailut lauantai
FCI 2  ...................................................................................................................................... Juha Putkonen
FCI 3  ........................................................................................................................................... László Erdos
FCI 4  ............................................................................................................................Annika Ulltveit-Moe
FCI 6  .......................................................................................................................................Aase Jakobsen
FCI 9  .................................................................................................................................................Zsolt Biro
Paras veteraani  ...................................................................................................................Momcilo Milic
Paras kasvattajaryhmä  .........................................................................................................Johan Juslin

Ryhmäkilpailut sunnuntai
FCI 1  ............................................................................................................................................Johan Juslin
FCI 5  ........................................................................................................................................Anneli Pukkila
FCI 7  .......................................................................................................................................... Helin Tenson
FCI 8  ............................................................................................................................Annika Ulltveit-Moe
FCI 10  .....................................................................................................................................Momcilo Milic
Paras veteraani  ..................................................................................................................... Helin Tenson
Paras kasvattajaryhmä  ........................................................................................................ László Erdos
Best in Show  ...................................................................................................................... Juha Putkonen

Ryhmäkilpailujen arvioitu alkamisaika on noin klo 16:00. Esiarvostelu alkaa noin puolta 
tuntia aikaisemmin. Ryhmäkilpailujen alkamisaika ja järjestys voivat muuttua, seuraa 
kuulutuksia. Ryhmäkilpailuihin osallistuminen on vapaaehtoista.


