KAIKKIEN ROTUJEN KANSAINVÄLINEN KOIRANÄYTTELY
INTERNATIONAL ALL BREED DOG SHOW

ROVANIEMI
11.- 12.6.2022

ROVANIEMIDOGSHOW.FI
Järjestäjät:

Lapin Ajokoirayhdistys, Rovaniemen Käyttökoirat

TERVETULOA ROVANIEMI KV KOIRANÄYTTELYYN!
Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu rotukohtaisine koiramäärineen sekä ilmoittamanne koiran näyttelynumero, joka oikeuttaa koiran ja yhden
henkilön sisäänpääsyyn.
Rokotusten tarkastus alkaa lauantaina kello 8.00 ja sunnuntaina kello 7.00. Koirien
tulee saapua näyttelypaikalle vähintään
tuntia ennen annettua arvosteluajan alkamista, kuitenkin viimeistään klo 12:00.
Huolehdi siitä, että olet koirasi kanssa
ajoissa näyttelypaikalla.
Ulkoilutathan koirasi kunnolla ennen näyttelypaikalle saapumista ja kerääthän koirasi jätökset tarpeen tullen pois näyttelyalueelta. Muista ottaa mukaan näyttelyyn
koiran rekisteritodistus, rokotustodistukset ja 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-veteraanit sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat.

Näyttelypaikka

Mäntyvaaran ravirata
Näyttelypaikan osoite on
Mäntyvaarantie 161, 96100 Rovaniemi
https://kartta.rovaniemi.fi/IMS/?mid=3go1b

Ravintola Mäntyhovi palvelee tallikahviossa ja grillipisteessä. Saatavana on
makkaraa, virvokkeita, kahvia, suolaista
ja makeaa kahvileipää. Näyttelyvieraiden
käytössä on sisä-wc ja Bajamajoja.
Ajo-ohje: Etelästä E4-tietä: kaupunkiin
tultaessa käänny ensimmäisestä valoristeyksestä vasemmalle Isoaavantielle (risteyksessä Shell-huoltoasema). Aja suoraan
2,5 km kunnes tulet Mäntyvaarantien risteykseen (risteyksessä kyltti Mäntyvaara),
käänny vasemmalle. Aja suoraan 0,5 km,
käänny vasemmalle Ravitallinkujalle.

Pohjoisesta E4-tietä: aja kaupungin läpi,
käänny Isoaavantien valoristeyksestä oikealle

Terveysturvallisuus

Huolehdithan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta näyttelyalueella. WC-tiloissa on
käsienpesumahdollisuus ja käsidesiä on
tarjolla useissa pisteissä.

Tiedustelut

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut
Showlink Oy (arkisin klo 11–17),
puh. (09) 887 30 320 tai info@showlink.fi
Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttelypäivinä: 040 874 3929

Tuomarinmuutokset

Aikatauluun on merkitty tähdellä (*) tehdyt tuomarinmuutokset.
Mikäli haluat peruuttaa koirasi osallistumisen tuomarinmuutoksen vuoksi, ilmoita perumisesta sähköpostitse viimeistään
9.6.2022 näyttelytoimikunnan rahastonhoitajalle: Niina Konttaniemi
Haapakuusentie 2 D 96100 Rovaniemi
niina.konttaniemi@luukku.com
Liitä viestiin Showlinkin ilmoittautumisvahvistus tai maksukuitin kopio ja koiran
numerolappu. Ilmoita myös tilinumero,
jolle maksu palautetaan. Näyttelytoimikunnalla on oikeus vähentää palautuksesta käsittelykulut.
Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn näytteilleasettaja on sitoutunut noudattamaan
Suomen Kennelliiton voimassa olevia
näyttelysääntöjä ja niitä täydentäviä ohjeita sekä rokotusmääräyksiä.
Huomaathan, että ilmoittautumismaksua
ei palauteta koiran tai sen omistajan sairastumisen vuoksi.

Hinnasto
Huom! Maksut vain käteisellä!
Aikuiset 5 € - Alle 15 vuotiaat maksutta
Pysäköinti 3 €

Luettelon paperituloste 1 €/rotu
Mobiililuettelo 2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava
mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa
App Store- ja Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink.
Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluksessa ostettuna on 2,99 € ja sen voi tilata ja maksaa sovelluksen kautta näyttelyä
edeltävällä viikolla. Luettelo julkaistaan
näyttelypäivän aamuna kello 6.00.

Palkinnot

Kunniapalkintoesineet on noudettavissa
näyttelyn toimistosta näyttelyn ajan esittämällä arvostelulomake. Palkintoja ei lähetetä postitse.
Rokotusmääräykset ja ohjeet
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Mikäli koira hylätään puuttuvien
rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei
suoriteta takaisin.
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:
Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus
annetaan pennulle kaksi kertaa. Tehosterokotteesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (3 viikon varoaika).
Ensimmäinen tehosterokote on voimassa 1
vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen
valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk
(kolmen viikon varoaika). Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu rokotus on voimassa 1
vuoden. Vähintään vuoden ikäiselle koiralle
annettu rokotus on voimassa ko. rokotteen
valmisteyhteenvedon mukaisesti.

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 valtuuston hyväksymät
antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.
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.
Typistetyt koirat
1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat eivät saa osallistua näyttelyihin.

Näyttelytoimikunta toivottaa mukavaa näyttelypäivää!

Arvioidut arvosteluaikataulut
Tuomarimuutokset on merkitty aikatauluihin *-merkillä.
Näyttelyn koiramäärä............................ 1576
Lauantain koiramäärä........................... 800

Sunnuntain koiramäärä		

776

Lauantai 11.6.2022
KEHÄ 1		
Dusan Paunovic, Serbia............ 65
tanskandoggi, ke/ti...............................7 10.00
tanskandoggi, mu/ha..........................2
tanskandoggi, sininen.........................3
dobermanni.............................................2
venäjänmustaterrieri............................3
suursnautseri, musta............................2
snautseri, musta.....................................2
snautseri, p&s..........................................1
kääpiösnautseri, p&s......................... 11 11.15
kääpiösnautseri, m-h........................ 18
kääpiösnautseri, musta.......................5
kääpiösnautseri, valkoinen................5
apinapinseri.............................................1
tanskalais-ruotsalainen pihakoira...3
KEHÄ 2		
Jussi Liimatainen....................... 89
saksanpystykorva, pomeranian.... 10 10.00
basenji.......................................................5
valkoinen länsiylämaanterrieri.........8 11.00
dandiedinmontinterrieri.....................8
lyhytkarvainen saksanseisoja......... 17 12.00
karkeakarvainen saksanseisoja..... 13
isomünsterinseisoja..............................1
pienimünsterinseisoja.........................2
italianseisoja............................................2
bourbonnaisinseisoja..........................3
weimarinseisoja, lyhytkarvainen.....4
pointteri....................................................4
bretoni.................................................... 12
KEHÄ 3		
Marjo Nygård............................. 27
Harjoitusarvostelija: Al-Bachy Anita,
kaikki rodut
borderterrieri....................................... 12 10.00
glen of imaalinterrieri..........................3
bedlingtoninterrieri..............................1
irlanninterrieri.........................................1
walesinterrieri.........................................3
karkeakarvainen kettuterrieri...........4
sileäkarvainen kettuterrieri................3

KEHÄ 4		
Svante Frisk, Ruotsi................... 63
* länsisiperianlaika................................3 10.00
* etnankoira.............................................1
suomenlapinkoira.............................. 33
- urokset................................................. 12
- nartut .................................................. 21
lapinporokoira..................................... 23 12.15
* norfolkinterrieri...................................1
* norwichinterrieri.................................1
* skyenterrieri.........................................1
KEHÄ 5		
William Blount, Irlanti............... 89
samojedinkoira.................................... 15 10.00
grönlanninkoira.................................. 14
alaskanmalamuutti............................ 30 11.45
- urokset................................................. 12
- nartut .................................................. 18 12.30
siperianhusky..........................................6
akita............................................................2
kainkoira...................................................2
chow chow..............................................5
shiba...........................................................7
japaninpystykorva................................8
KEHÄ 6		
Collette Muldoon, Irlanti........... 88
newfoundlandinkoira....................... 10 10.00
landseer....................................................3
hovawart..................................................9
keskiaasiankoira.....................................1 11.15
mastiffi.......................................................2
bullmastiffi...............................................4
bordeauxindoggi...................................1
cane corso................................................4
kanariandoggi........................................1
faaraokoira...............................................1
spitzien mittaus........................................ 12:10
keeshond............................................... 15 12:15
kleinspitz, musta ja ruskea.................5
kleinspitz, muut värit...........................6
kleinspitz, valkoinen.............................3
mittelspitz, musta ja ruskea...............9

mittelspitz, muut värit...................... 11
mittelspitz, valkoinen...........................3
KEHÄ 7		
John Muldoon, Irlanti................ 87
parsonrussellinterrieri....................... 20 10.00
jackrussellinterrieri............................ 18 11.00
saksanmetsästysterrieri.......................1 12.15
bullterrieri................................................6
kääpiöbullterrieri...................................3
punainen irlanninsetteri.................. 16
gordoninsetteri......................................5
englanninsetteri....................................1
stabijhoun................................................1
* bernhardinkoira, pitkäk................ 10
* bernhardinkoira, lyhytk....................6
KEHÄ 8		
Katja Korhonen.......................... 81
itäsiperianlaika.................................... 12 10.00
jämtlanninpystykorva....................... 19
harmaa norjanhirvikoira.................. 12 11.45
pohjanpystykorva.............................. 20
suomenpystykorva............................ 18
KEHÄ 9		
Jarmo Hilpinen.......................... 48
rottweiler..................................................3 10.00
bokseri.......................................................1
entlebuchinpaimenkoira....................1
englanninbulldoggi.............................2
pyreneittenkoira....................................3
tiibetinmastiffi........................................3
leonberginkoira.................................. 10
berninpaimenkoira............................ 25 11.15
Junior handler.......................................... 13.00
- nuoremmat...........................................2
- vanhemmat...........................................4

KEHÄ 10		
Kimmo Mustonen...................... 65
* karjalankarhukoira.......................... 10 10.30
silkkiterrieri..............................................7
staffordshirenbullterrieri................. 12 11.30
amerikanstaffordshirenterrieri.........7
brasilianterrieri.......................................2
englanninkääpiöterrieri......................9
cairnterrieri..............................................5
lakelandinterrieri...................................1
kerrynterrieri...........................................1
vehnäterrieri............................................5
australianterrieri....................................6
KEHÄ 11		
Kurt Nilsson, Ruotsi................... 43
amerikanakita.........................................5 10.00
ruotsinlapinkoira...................................4
musta norjanhirvikoira........................1
valkoinen ruotsinhirvikoira................4
islanninlammaskoira............................6
perunkarvatonkoira, keskikokoinen.1
länsigöötanmaanpystykorva............2 11.15
dreeveri.....................................................5
schillerinajokoira...................................1
puolanjahtikoira....................................2
amerikankettukoira..............................1
karkeakarvainen italianajokoira.......1
plottinajokoira........................................2
eestinajokoira.........................................1
suomenajokoira.....................................7
KEHÄ 12		
Nikola Smolic, Kroatia............... 55
kääpiöpinseri....................................... 16 10.00
dalmatiankoira.................................... 12
rhodesiankoira.......................................6 11.45
beagle..................................................... 15
basset hound..........................................2
petit basset griffon vendéen.............4

Sunnuntai 12.6.2022
KEHÄ 1		
Dus an Paunovic, Serbia............ 54
fieldspanieli.............................................4 09.00
barbet........................................................5
lagotto romagnolo...............................8
kooikerhondje........................................5
amerikancockerspanieli......................9 10.15
cockerspanieli.........................................5
englanninspringerspanieli.............. 16
walesinspringerspanieli......................2
KEHÄ 2		
Jussi Liimatainen....................... 57
havannankoira..................................... 21 09.00
bichon frisé..............................................5
coton de tuléar.......................................8 10.30
löwchen....................................................5
irlanninvesispanieli...............................2
espanjanvesikoira............................... 12
portugalinvesikoira...............................4
KEHÄ 3		
Marjo Nygård............................. 57
mäyräkoirien mittaus.............................. 08.45
mäyräkoira, pitkäkarvainen............ 12 09.00
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen..5
kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen...1
mäyräkoira, karkeakarvainen............8
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen.1 10.30
mäyräkoira, lyhytkarvainen...............4
kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen...7
kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen...2
papillon.....................................................9
phalène.....................................................8
KEHÄ 4		
Svante Frisk, Ruotsi................... 66
bordercollie.......................................... 12 09.00
tsekinpaimenkoira................................4
itäeuroopanpaimenkoira...................2
saarlooswolfhond..................................1
pieniamerikanpaimenkoira...............3
australiankarjakoira..............................4
australiankelpie......................................1 10.30
ceskoslovensky vlciak..........................2
beaucenpaimenkoira / beauceron.. 1
belgianpaimenkoira, groenendael.5
belgianpaimenkoira, malinois..........5
belgianpaimenkoira, tervueren.......5
hollanninpaimenkoira, lk....................3
hollanninpaimenkoira, pl...................1

bouvier......................................................1
brienpaimenkoira / briardi.................3
schapendoes...........................................2
picardienpaimenkoira.........................2
komondor................................................2
mudi...........................................................1
owczarek podhalanski.........................1
lancashirenkarjakoira...........................2
schipperke...............................................3
KEHÄ 5		
William Blount, Irlanti............... 78
chihuahua, pitkäkarvainen............. 14 09.00
chihuahua, lyhytkarvainen............. 14
pitkäkarvainen collie......................... 34 10.45
- pennut....................................................2
- urokset................................................. 16
- nartut .................................................. 16
sileäkarvainen collie.......................... 16
KEHÄ 6		
Collette Muldoon, Irlanti........... 98
pumi...........................................................2 08.30
puli, muut värit.......................................3
shetlanninlammaskoira.................... 68
- pennut....................................................2
- urokset................................................. 25
- nartut .................................................. 41 10:15
welsh corgi pembroke...................... 20 12:45
partacollie................................................4
vanhaenglanninlammaskoira...........1
KEHÄ 7		
John Muldoon, Irlanti................ 91
irlanninsusikoira.................................. 13 08.30
venäjänvinttikoira.............................. 15
afgaaninvinttikoira................................8 10.10
saluki....................................................... 10
kiinanharjakoira.................................. 10 11.15
maltankoira.............................................2
markiesje..................................................2
bolognese................................................9
venäjänbolonka.....................................4
venäjäntoy, lyhytkarvainen...............2
venäjäntoy, pitkäkarvainen...............4
* welsh corgi cardigan...................... 12
KEHÄ 8		
Jennamari Asikainen................. 11
Junior handler..........................................
- Piirimestaruus......................................5 11:30
Junior handler..........................................
- nuoremmat...........................................4
- vanhemmat...........................................8

KEHÄ 9		
Jarmo Hilpinen.......................... 58
villakoirien mittaus.................................. 8:45
villakoira, toy...........................................3 09.00
villakoira, kääpiö, har/ap/pu........... 10
villakoira, kääpiö, mu/ru/va...............9
cavalier kingcharlesinspanieli........ 13 10.15
shih tzu......................................................7
tiibetinspanieli..................................... 16
KEHÄ 10		
Kimmo Mustonen...................... 83
tiibetinterrieri..........................................7 09.00
villakoira, keskikokoinen, mu/ru/va.16
villakoira, keskikokoinen, ha/ap/pu...4 10.15
villakoira, iso, mu/ru/va.......................9
villakoira, iso, ha/ap/pu.......................5
lhasa apso................................................4 11.30
japanese chin..........................................1
kiinanpalatsikoira, pekingeesi..........2
whippet.................................................. 24
unkarinvinttikoira..................................2
englanninvinttikoira.............................1
espanjanvinttikoira...............................2
italianvinttikoira.....................................6

KEHÄ 11		
Kurt Nilsson, Ruotsi................... 79
sileäkarvainen noutaja..................... 24 09.00
kultainennoutaja................................ 32 10.20
- urokset................................................. 10
- nartut .................................................. 22
labradorinnoutaja.............................. 13 12.20
novascotiannoutaja..............................5
chesapeakelahdennoutaja................1
kiharakarvainen noutaja.....................4
KEHÄ 12		
Nikola Smolic, Kroatia............... 56
saksanpaimenkoira...............................7 09.00
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen.5
valkoinenpaimenkoira...................... 11
australianpaimenkoira...................... 15 10.15
ranskanbulldoggi............................... 13
bostoninterrieri......................................2
mopsi.........................................................3

Ryhmäkilpailut
Ryhmäkilpailut aloitetaan noin klo 15:00.

LAUANTAI

SUNNUNTAI

Junior handler.............................Jarmo Hilpinen

Junior handler.............. Jennamari Asikainen
Paras veteraani............................... Nikola Smolic
Paras kasvattajaryhmä.............. John Muldoon
Ryhmä 1...................................... Dusan Paunovic
Ryhmä 4.......................................... William Blount
Ryhmä 8.......................................... William Blount
Ryhmä 9.................................... Collette Muldoon
Ryhmä 10.................................. Jussi Liimatainen
Best in show.................................... Nikola Smolic

Paras veteraani............................... Nikola Smolic
Paras kasvattajaryhmä......... Collette Muldoon
Ryhmä 2................................... Kimmo Mustonen
Ryhmä 3............................................... Kurt Nilsson
Ryhmä 5......................................... John Muldoon
Ryhmä 6....................................... Dusan Paunovic
Ryhmä 7................................................Svante Frisk
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