Tervetuloa kaikkien rotujen
näyttelyyn Ouluun!
Oheisena näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu
sekä koirasi näyttelynumero.
Muista ottaa mukaan koiran rekisteritodistus,
rokotustodistukset sekä näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä varten kannattaa
varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi.
Arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi
rotunsa parhaat ROP, ROP-juniorit, ROP-veteraanit sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat.
Näyttelypaikka ja ajo-ohje
Näyttelypaikkana toimii Äimäraution ravirata.
Osoite: Äimärautiontie 1, 90400, Oulu
Pohjoisesta tulevat:
Saavu Ouluun Pohjantietä (E75), poistu ajorampilta numero 7. Käänny risteyksestä oikealle,
Poikkimaantielle (8155). Aja suoraan, kunnes
Äimäraution ravirata on vasemmalla puolellasi.
Käänny vasemmalle, Äimärautiontie.
Etelästä tulevat:
Aja kohti Oulua Pohjantietä (E75). Poistu ajorampilta numero 7. Käänny risteyksestä vasemmalle, Poikkimaantie (8155) Aja suoraan,
kunnes Äimäraution ravirata on vasemmalla
puolellasi. Käänny vasemmalle, Äimärautiontie.
Kajaanin suunnalta tulevat:
Ajo Oulun suuntaan Kainuuntietä (22). Knuutilankankaan kohdalla käänny vasemmalle,
Poikkimaantielle (8155). Aja koko ajan suoraan,
kunnes Äimäraution ravirata on vasemmalla
puolellasi. Käänny vasemmalle, Äimärautiontie.

Oulun alueelta tulevat:
keskustan suunnalta tullessa voit ajaa reittiä
Limingantie kohti Äimärautiota. Käänny oikealle ennen Limingantullin Prismaa, Nuottasaarentie. Käänny vasemmalle Jääsalontielle.
Aja T-risteykseen saakka ja käänny vasemmalle
(Poikkimaantie 815). Aja suoraan, kunnes ensimmäinen risteys oikealla, Äimärautiontie.
Rokotusten tarkistus
Näyttelypaikka avataan klo 7.30. Näyttelyalueella ei ole erillistä rokotusten tarkistuspistettä, vaan koirien rokotustodistukset tarkistetaan pistokokein. Varaudu siis esittämään
rokotustodistukset niitä pyydettäessä. Näyttelymaksua ei palauteta, jos koiran osallistuminen estyy vanhentuneiden tai puutteellisten
rokotusten vuoksi. Huolehdi siitä, että olet
koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla, noin
tuntia ennen rodun arvioitua arvosteluaikaa ja
viimeistään klo 12.00. Rodun arvostelua ei aloiteta ennen aikatauluun merkittyä aloitusaikaa.
Tietoa näyttelystä
- Muistathan noudattaa vielä erityistä varovaisuutta koronan suhteen. Näyttelyyn ei voi osallistua oireisena. Turhia lähikontakteja on hyvä
välttää, ja kehässä ei kätellä tuomaria. Tuomarille ja kehätoimitsijoille toivotaan työrauhaa
ja ylimääräisten henkilöiden kehässäoloa pyritään välttämään. Arvostelut noudetaan laatikosta kehän laidalta.
- Näyttelyalueella ei ole pankkiautomaattia,
joten varaathan tarvittaessa käteistä mukaan.
Lähin automaatti sijaitsee Limingantullin Prismassa.
- Kehäkartta julkaistaan näyttelyn kotisivuilla ja
Facebook-sivulla näyttelyviikon aikana.
- Näyttelyalueella yöpyminen asuntoautoilla ja

Näyttelyn järjestäjä: Oulun Seudun Terrieriyhdistys Ry

-vaunuilla on valitettavasti kielletty ja aluetta
tullaan valvomaan, jotta noudatamme paikan
vuokrausehtoja. Näyttelyn kotisivuilla on etusivulla esitelty muutamia vaihtoehtoisia yöpymispaikkoja.
- Teltat voi jättää la-su yöksi omalla vastuulla
näyttelyalueelle. Ryhmänäyttelyn aikana lauantaina voi tuoda telttoja, mutta alue suljetaan
ulkopuolisilta heti näyttelyn jälkeen. Teltat on
sijoitettava kehäkartassa merkityille alueille.
Muistathan kiinnittää teltan huolellisesti, sillä
mereltä puhaltaa usein kova tuuli.
Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään
tuomarinmuutoksia, jotka selviävät oheisesta
aikataulusta. Tuomarinmuutokset on merkitty
aikatauluihin *-merkillä. Mikäli näytteilleasettaja haluaa peruuttaa ilmoittaumisensa tuomarimuutoksen takia, ilmoita siitä viimeistään
1.9.2022 sähköpostise
osty.rahastonhoito@gmail.com
Lähetä peruutuksen mukana koirasi numerolappu, maksukuitti sekä pankkitilin numero, jolle palautus maksetaan. Ilmoittaessaan koiransa
näyttelyyn näytteilleasettaja on sitoutunut
noudattamaan Suomen Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä ja niitä täydentäviä
ohjeita sekä rokotusmääräyksiä. Näyttelytoimikunnalla on oikeus vähentää palautuksesta
käsittelykulut.
Huomaathan, että ilmoittautumismaksua ei palauteta koiran tai sen omistajan sairastumisen
vuoksi.
Näyttelytoimikunnan on palautettava ilmoittautumismaksu neljän viikon kuluessa näyttelyn päättymisestä. Palautuksista peritään 5
euron käsittelymaksu.
Hinnasto ja luettelot
Ei pääsy- tai parkkimaksua.
Näyttelyssä on käytössä mobiililuettelo, ja lisäksi on mahdollista ostaa kehäkohtaisia tulosteita
hintaan 3€/tuloste. Kehäkohtaisen tulosteen
voi ostaa paikan päältä, tai tilata ja maksaa ennakkoon, tästä julkaistaan ohjeet kotisivuilla
lähempänä näyttelyä.
Mobiililuettelo 2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon
ja näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja
Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi ni-

mellä Showlink. Sähköisen näyttelyluettelon
hinta sovelluksessa ostettuna on 2,99 € ja sen
voi ostaa sovelluksen kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6:00.
Sähköiset arvostelut
Näyttelyssä on käytössä osittain sähköiset arvostelut, joten kaikissa kehissä ei jaeta paperista arvostelulomaketta. Arvostelut lähetetään
koiran arvostelun päätyttyä ilmoittajan sähköpostiosoitteeseen. Ne ovat luettavissa myös
Showlinkin tulospalvelusta sekä Kennelliiton
jalostustietojärjestelmästä koirasi tiedoista.
Palkinnot
Palkinnot ovat noudettavissa palkintojenjakopisteestä arvostelulomaketta vastaan. Kehistä,
joissa on ollut käytössä sähköiset arvostelut,
palkinnot voi noutaa numerolappua vastaan
palkintojenjakopisteestä. Kaikki palkinnot on
noudettava näyttelyn aikana, niitä ei postiteta
jälkikäteen.
Tiedustelut
Ilmoittautumisia ja kasvattajaluokkia koskevat
tiedustelut: Showlink Oy (arkisin klo 11–17) p.
09 887 30 320 tai e-mail: info@showlink.fi.
Tiedustelut näyttelypäivänä:
041 484 0364
Rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton
rokotusmääräyksiä. Koiran rokotustodistuksen
lisäksi myös Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus toimii virallisena rokotustodistuksena
kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa. Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on tarkistaa, että rokotusmääräyksiä on noudatettu.
Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran yksiselitteiset tunnistustiedot sekä koiralle annetun rokotteen valmisteyhteenvedon mukainen
rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä. Jotta
koira voi olla läsnä tapahtumassa, 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 tapahtuman
hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen
viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu tehosterokotus on voimassa yhden vuoden. Vuo-

den 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-, parvovirusripuli- ja tarttuvan
maksatulehdusrokotuksen sekä raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran rokotus on
vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa
(kolmen viikon varoaika).
Kolmen viikon varoajan laskeminen: Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan
päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.
Koirien tartuntatauteihin liittyviä
määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripuliin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms. hengitystie- tai 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. Loistartunnat
on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa. 1.1.2001 jälkeen
syntyneet typistetyt koirat eivät saa osallistua
näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin.
Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät
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 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 tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois
tästä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran osallistumisen
tapahtumaan.

Näyttelytoimikunta toivottaa kaikille mukavaa
näyttelypäivää!
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Näyttelyn kotisivut: www.liminkashows.fi
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ARVIOITU AIKATAULU – ESTIMATED SCHEDULE
Tuomarinmuutokset on merkitty aikatauluihin
*-merkillä.
Arvostelua EI aloiteta ennen aikatauluun
merkittyä alkamisaikaa.
Näyttelyn koiramäärä.........................................1765
SUNNUNTAI - SUNDAY 4.9.2022

KEHÄ 1
Marco Marabotto, Italia ..........98
mopsi .............................................................. 6 09.00
ranskanbulldoggi .....................................32
- pennut ......................................................... 3
- urokset ......................................................... 9
- nartut ........................................................20
prahanrottakoira......................................... 2 11.15
japanese chin ............................................... 2
papillon ........................................................10
lhasa apso ..................................................... 4
löwchen ......................................................... 6 12.15
tiibetinspanieli...........................................15
cavalier kingcharlesinspanieli ..............21

KEHÄ 2
Zlatko Jojkic, Serbia ................99
* englanninbulldoggi................................ 1 09.00
* venäjänbolonka ....................................... 9
* italianvinttikoira ....................................... 7
* skotlanninhirvikoira................................ 2
* yorkshirenterrieri ..................................... 7
* hollanninpaimenkoira, lk ...................... 1
* hollanninpaimenkoira, kk .................... 1
* hollanninpaimenkoira, pk .................... 3 10.30
* owczarek podhalanski ........................... 4
* serra de airesinpaimenkoira ................ 1
* welsh corgi pembroke .........................21
* welsh corgi cardigan ............................42 12.30
- pennut ......................................................... 4
- urokset .......................................................14
- nartut ........................................................24

KEHÄ 3
Maja Horvat, Kroatia ...............88
* kiinanpalatsikoira, pekingeesi ............ 1 09.00
* bolognese .................................................. 6
* coton de tuléar ......................................... 9
* maltankoira ............................................... 1

* shih tzu ........................................................ 3
* phalène .....................................................11
* kiinanharjakoira .....................................13 10.45
* villakoira, iso, mu/ru/va ......................... 7
* villakoira, iso, ha/ap/pu ......................... 7
* puli, muut värit ......................................... 3
* australianpaimenkoira.........................13
* dalmatiankoira .......................................14

KEHÄ 4
Suzana Simon, Kroatia ............96
parsonrussellinterrieri.............................25 09.00
cairnterrieri ................................................... 5
vehnäterrieri ................................................. 5
Villakoirien mittaus ....................................... 11.00
villakoira, toy ................................................ 7 11.15
villakoira, kääpiö, mu/ru/va .................... 5
villakoira, kääpiö, ha/ap/pu .................... 5
villakoira, keskikokoinen, mu/ru/va ...13
villakoira, keskikokoinen, ha/ap/pu ..... 6
venäjäntoy, pitkäkarvainen .................... 1
markiesje ....................................................... 2
amerikancockerspanieli ........................... 3
cockerspanieli ............................................16
barbet ............................................................. 3

KEHÄ 5
Jukka Lillstrang Von Wendt ....41
bichon frisé ................................................... 8 09.00
griffon belge................................................. 1
griffon bruxellois ........................................ 1
petit brabancon .......................................... 3
chihuahua, pitkäkarvainen ...................19
chihuahua, lyhytkarvainen ..................... 9

Virpi Leppälä ............................30
pinseri ............................................................. 1 11.30
broholminkoira ........................................... 1
keskiaasiankoira .......................................... 1
pyreneittenmastiffi .................................... 1
tanskandoggi, sininen .............................. 2
tanskandoggi, musta ja harlekiini ........ 7
tanskandoggi, kel/ti................................... 9
rottweiler ....................................................... 8
Junior handler ................................................ 13.30
- nuoremmat ................................................ 4
- vanhemmat................................................ 5

KEHÄ 6
Kirsi Heino ................................69

KEHÄ 9
Pawel Osak, Puola....................92

berninpaimenkoira ..................................19 09.00
snautseri, musta .......................................... 2
snautseri, pippuri & suola ........................ 7
kääpiösnautseri, musta ............................ 3
kääpiösnautseri, valkoinen ..................... 7
kääpiösnautseri, musta-hopea .............. 6 11.15
kääpiösnautseri, pippuri & suola .......... 6
kääpiöpinseri .............................................19

* hovawart .................................................... 7 09.00
* newfoundlandinkoira ..........................17
* leonberginkoira......................................13
* bretagnenbassetti ................................... 2 11.15
* novascotiannoutaja ................................ 4
* kooikerhondje .......................................... 6
* portugalinvesikoira................................. 8
Mäyräkoirien mittaus ................................... 12.30
* mäyräkoira, lyhytkarvainen ................. 5 12.45
* mäyräkoira, karkeakarvainen .............. 8
* mäyräkoira, pitkäkarvainen ...............22

KEHÄ 7
Anita Al-Bachy .........................83
cane corso ..................................................... 2 09.00
landseer ......................................................... 5
apinapinseri .................................................. 3
bostoninterrieri ........................................... 1
havannankoira............................................. 8
* sileäkarvainen kettuterrieri.................. 4
* skotlanninterrieri ..................................... 4
sealyhaminterrieri ...................................... 1
tenterfieldinterrieri .................................... 1
amerikankääpiökettuterrieri .................. 1
amerikankarvatonterrieri ........................ 1
* sileäkarvainen collie ............................... 7 10.45
* maremmano-abruzzese ........................ 1
* komondor .................................................. 2
* picardienpaimenkoira ........................... 1
* schapendoes ............................................. 7
* pieniamerikanpaimenkoira ................. 3
schipperke .................................................... 3
pumi ................................................................ 2
partacollie ..................................................... 5
lancashirenkarjakoira ................................ 4
valkoinenpaimenkoira............................14
* azawakh ...................................................... 1
* espanjanvinttikoira ................................. 2

KEHÄ 8
Pedro Delerue, Portugali ........99
shetlanninlammaskoira..........................94 09.00
- pennut ......................................................... 6
- urokset .......................................................41
- nartut ........................................................47 11.45
karkeakarvainen kettuterrieri ................ 5

KEHÄ 10
Igor Selimovic, Kroatia ............98
* saksanpaimenkoira ................................. 7 09.00
* saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen . 5
* belgianpaimenkoira, groenendael ... 5
* belgianpaimenkoira, tervueren ......... 4
* belgianpaimenkoira, malinois ............ 6
* itäeuroopanpaimenkoira...................... 5
* polski owczarek nizinny ........................ 1
* mudi ............................................................. 2
* norfolkinterrieri ........................................ 7 11.00
* norwichinterrieri...................................... 3
* valkoinen länsiylämaanterrieri ........... 8
* englanninkääpiöterrieri ........................ 9
* brasilianterrieri ......................................... 4
* skyenterrieri............................................... 2
* dandiedinmontinterrieri ....................... 2
* kerrynterrieri ............................................. 1
* airedalenterrieri ....................................... 2
* walesinterrieri ........................................... 1
* kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen..... 7 13.30
* kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen ..... 4
* kääpiömäyräkoira karkeakarvainen . 4
* kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen .... 4
* kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen ..... 5

KEHÄ 11
Iren Naarits, Viro ......................99
Harjoitusarvostelija: Lillstrang Von Wendt Jukka,
afgaaninvinttikoira, whippet ......................
irlanninsusikoira........................................11 09.00
venäjänvinttikoira ....................................10
saluki .............................................................21 10.15
englanninvinttikoira .................................. 2
unkarinvinttikoira ....................................... 3
afgaaninvinttikoira ..................................... 7
whippet........................................................45 12.15
- urokset .......................................................23
- nartut ........................................................22

KEHÄ 12
Zeljko Gajic, Slovenia ..............98
tiibetinterrieri............................................... 4 09.00
borderterrieri .............................................16
jackrussellinterrieri...................................36 10.00
- pennut ......................................................... 1
- urokset .......................................................15
- nartut ........................................................20
amerikanstaffordshirenterrieri .............. 4 12.15
staffordshirenbullterrieri........................24
bullterrieri ..................................................... 6
kääpiöbullterrieri ........................................ 8

KEHÄ 13
Markku Kipinä..........................94
kultainennoutaja ......................................40 09.00
- urokset .......................................................11
- nartut ........................................................29
saksanpystykorva, pomeranian ..........14 11.15
pitkäkarvainen collie ...............................40
- pennut ......................................................... 3
- urokset .......................................................17
- nartut ........................................................20

KEHÄ 14
Anne-Berith Waskaas, Norja ...82
* lagotto romagnolo................................12 09.00
* espanjanvesikoira..................................22
* kiharakarvainen noutaja ....................... 6
* sileäkarvainen noutaja ........................11
* fieldspanieli ............................................... 3 12.00
* walesinspringerspanieli ........................ 8
* englanninspringerspanieli .................20

KEHÄ 15
Oliver Simon, Kroatia ..............99
bernhardinkoira, pitkäkarvainen .......... 6 09.00
bernhardinkoira, lyhytkarvainen .......... 5
tiibetinmastiffi ............................................. 1
pyreneittenkoira ......................................... 4
bordeauxindoggi........................................ 3
bullmastiffi ..................................................11
bokseri ............................................................ 4
shar pei ........................................................... 3
australiankarjakoira ................................... 6
bouvier ........................................................... 2
lk pyreneittenpaimenkoira ..................... 1
pk pyreneittenpaimenkoira .................... 1
tsekinpaimenkoira ..................................... 6
bordercollie ................................................18 12.15
australiankelpie ........................................... 5
australianterrieri ......................................... 7
glen of imaalinterrieri ............................... 2

bedlingtoninterrieri ................................... 2
manchesterinterrieri ................................. 1
silkkiterrieri .................................................11

KEHÄ 16
Erika Häkkinen.........................83
Harjoitusarvostelija: Aho Hanna-Riina, akita,
shiba .................................................................
alaskanmalamuutti ..................................14 09.00
siperianhusky .............................................20
eurasier........................................................... 1
akita ................................................................. 5
kainkoira ........................................................ 3
amerikanakita .............................................. 6
shiba ................................................................ 3
Saksanpystykorvien mittaus ...................... 12.00
kleinspitz, musta ja ruskea ...................... 6 12.15
kleinspitz, valkoinen .................................. 3
kleinspitz, muut värit ................................ 4
ruotsinlapinkoira ........................................ 1
grönlanninkoira .......................................... 4
islanninlammaskoira ................................. 2
lunnikoira ...................................................... 1
perunkarvatonkoira, iso ........................... 3
perunkarvatonkoira, pieni ...................... 1
tanskalais-ruotsalainen pihakoira ........ 6

KEHÄ 17
Mats Jonsson, Ruotsi ...............72
* pienimünsterinseisoja ........................... 2 09.00
* samojedinkoira.......................................17
* chow chow ................................................ 4
* harmaa norjanhirvikoira ....................... 6
* lapinporokoira ........................................14
* basenji ......................................................... 3
* faaraokoira ................................................. 5
* mittelspitz, muut värit ........................... 9 12.15
* mittelspitz, musta ja ruskea ................. 8
* mittelspitz, valkoinen............................. 4

KEHÄ 18
Hannu Talvi ..............................89
länsigöötanmaanpystykorva ................. 4 09.00
valkoinen ruotsinhirvikoira ..................... 2
suomenlapinkoira ....................................41
- pennut ......................................................... 2
- urokset .......................................................13
- nartut ........................................................26
pohjanpystykorva ....................................18 11.45
suomenpystykorva ..................................13
suomenajokoira ........................................11

KEHÄ 19
Katja Korhonen ........................70

KEHÄ 20
Mervi Raisaari ..........................86

jämtlanninpystykorva .............................13 09.00
itäsiperianlaika ............................................ 3
länsisiperianlaika ........................................ 1
venäjänajokoira........................................... 3
englantilais-venäläinen ajokoira ........... 1
eestinajokoira .............................................. 1
plottinajokoira ............................................. 1
puolanjahtikoira.......................................... 1
dreeveri .......................................................... 7
amerikankettukoira ................................... 2
beagle ...........................................................11 11.00
karkeakarvainen italianajokoira ............ 1
petit basset griffon vendéen .................. 3
grand basset griffon vendéen ............... 1
etnankoira ..................................................... 1
japaninpystykorva ..................................... 5
* karjalankarhukoira .................................. 7
* saksanpystykorva, keeshond .............. 8

bretoni ............................................................ 1 09.00
stabijhoun ..................................................... 3
spinone .......................................................... 3
italianseisoja................................................. 1
bourbonnaisinseisoja ............................... 1
pointteri ......................................................... 3
weimarinseisoja, lyhytkarvainen .......... 1
lyhytkarvainen saksanseisoja ................. 5
karkeakarvainen saksanseisoja ............. 6
pitkäkarvainen saksanseisoja ................ 1
gordoninsetteri ........................................... 3
englanninsetteri ......................................... 2
punavalkoinen irlanninsetteri................ 1
punainen irlanninsetteri ........................15 10.45
irlanninvesispanieli .................................... 1
chesapeakelahdennoutaja ..................... 1
labradorinnoutaja ....................................38 12.00
- urokset .......................................................15
- nartut ........................................................23

RYHMÄKILPAILUT - FINAL COMPETITIONS
Ryhmäkilpailut pyritään aloittamaan noin kello 15:00.
Ryhmäkilpailujen järjestys voi muuttua. Seuraa kuulutuksia!
SUNNUNTAI - SUNDAY 4.9.
FCI 1 ......................................................................................................................................................Oliver Simon
FCI 2 .................................................................................................................................................. Anita Al-Bachy
FCI 3 ........................................................................................................................................................ Zeljko Gajic
FCI 4 ................................................................................................................................................... Igor Selimovic
FCI 5 ........................................................................................................................................................ Hannu Talvi
FCI 6 .................................................................................................................................................Katja Korhonen
FCI 7 ....................................................................................................................................................Mervi Raisaari
FCI 8 ................................................................................................................................................... Suzana Simon
FCI 9 .............................................................................................................................................Marco Marabotto
FCI 10 ......................................................................................................................................................Iren Naarits
Paras juniori...................................................................................................................................Markku Kipinä
Paras veteraani ...............................................................................................................................Oliver Simon
Paras kasvattajaryhmä.............................................................................................................Markku Kipinä
Best in Show ..................................................................................................................................Pedro Delerue

Näyttelyn kotisivut: www.liminkashows.fi
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