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TERVETULOA NÄYTTELYYN

Kiitos ilmoittautumisesta näyttelyymme ja 
tervetuloa Tuomarinkartanon Vinttikoira-
keskukseen Helsinkiin. Tämä kirje sisältää 
tärkeää tietoa onnistuneeseen näyttelypäi-
vään, joten toivomme Sinun tutustuvan tä-
hän huolella.

Liikenneyhteydet ja pysäköinti
Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskus sijait-
see Vanhan Tuusulantien varrella, näyttely-
paikan osoite on Tuomarinkyläntie 1, 00690 
Helsinki.
Näyttelypaikalle on hyvät julkiset bussiyhte-
ydet mm. Helsingin keskustasta. Aikataulut 
ja reitit löydät www.hsl.fi. Alueella on rajoi-
tetusto pysäköintipaikkoja, suosi mahdolli-
suuksien mukaan julkisia.
Pysäköinti näyttelyalueen välittömässä lä-
heisyydessä maksaa 5 e. Maksu Mobilepayl-
la:  Royal Canin Show / HSKP 23522. Myös 
käteismaksu, varaathan tasarahan, kiitos.Py-
säköinninohjaajien ohjeita on ehdottomasti 
noudatettava.
Autoja ei saa pysäköidä läheisen ratsastus-
tielle eikä yleisten liikennesääntöjen vastai-
sesti. Näyttelytoimikunta ei vastaa mahdol-
lisista pysäköintivirhemaksuista.
Koiria ei saa jättää autoon. 

Asuntoautot
Näyttelyalueen parkkipaikalla yöpyminen on 
kielletty.

Näyttelynumerot ja sisäänpääsy
Tulethan paikalle vain terveenä. 
Oheisena arvioitu arvosteluaikataulu ja 

koirasi näyttelynumero, joka oikeuttaa koi-
ran ja yhden henkilön sisäänpääsyyn. Muista 
ottaa mukaan koirasi rokotustodistus. Tule 
paikalle viimeistään tuntia ennen rodun ar-
vioitua alkamisaikaa. Oheisesta aikataulus-
ta näet rotukohtaisen arvosteluaikataulun. 
Alueella on maskisuositus. Muista myös 
huolehtia riittävästä käsihygieniasta, käside-
siä on tarjolla alueella.

Pääsymaksu yleisölle 5€.
Alle 16-vuotiaat aikuisen kanssa ilmaiseksi. 
Maksu Mobilepaylla: Royal Canin Show / 
HSKP 23522, tai käteisellä, varaathan tasara-
han.

Luettelo
Luettelo ilmestyy vain sähköisenä.
Mobiililuettelo .......2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluet-
telon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava 
mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App 
Store- ja Google Play -sovelluskaupoista il-
maiseksi nimellä Showlink. Sähköisen näyt-
telyluettelon hinta sovelluksessa ostettuna 
on 2,99 € ja sen voi ostaa sovelluksen kautta 
näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo jul-
kaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00 

Rokotusmääräykset ja tunnistusmerkintä
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliit-
to ry:n rokotus- ja tunnistusmerkintämäärä-
yksiä. 
Rokotukset tarkastetaan vain pistokokeina.  
Näyttelyyn osallistuvien koirien on myös ol-
tava tunnistusmerkittyjä joko mikrosirulla 
tai tatuoinnilla. Näyttelyn aikana paikalla on 
eläinlääkäri.
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Näyttelytoimikunta ei palauta näyttelymak-
sua, jos koira hylätään puutteellisten tai 
vanhentuneiden rokotusten takia. Roko-
tusmääräykset löytyvät osoitteesta http://
www.kennelliitto.fi/koiran-omistaminen/
koiran-rokotusmaaraykset

Antidoping-valvonta
Pyydämme näytteilleasettajia ottamaan 
huomioon, että noudatamme Suomen Ken-
nelliiton antidoping-sääntöjä. Dopingval-
vonta koskee kaikkia Suomen Kennelliiton 
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 
Ajankohtaisinta tietoa osoitteesta http://
www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/anti-
doping

Tuomarimuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään 
tuomarimuutoksia, jotka selviävät oheisesta 
aikataulusta. Etukäteen varalle ilmoitetulle 
tuomarille siirretyt rodut on merkitty # -mer-
killä muille tuomareille siirretyt rodut on 
merkitty *-merkillä.
Näyttelymaksua ei palauteta, mikäli rotu on 
siirretty etukäteen ilmoitetulle varatuomaril-
le. Mikäli näytteilleasettaja haluaa peruuttaa 
osallistumisensa muulle tuomarille siirtämi-
sen takia, pyydetään palauttamaan oheinen 
kaavake sen yhteydessä olevien ohjeiden 
mukaisesti.

Palkinnot 
Kaikki rotukohtaiset palkinnot saa arvoste-
lulipuketta vastaan merkityistä paikoista. 
Palkintovaihtoehtoina on pokaali tai alueella 
käyvä etuseteli. Palkinnot on noudettava vä-
littömästi rodun päättymisen jälkeen.
Royal Canin palkitsee kaikki pennut, palkin-
non saa RoyalCaninin pisteeltä keskialueelta.

Näyttelyalue
Näyttelyalueella tupakointi on ehdotto-
masti kielletty. JUOKSURATAA KIERTÄVÄÄN 
AITAAN EI SAA KIINNITTÄÄ MITÄÄN. Aidan 
päällä ei saa myöskään istua, siihen ei saa no-
jata, eikä juoksuradalla saa kävellä tai viedä 
sinne koiria.

Teltat
Telttoja saa pystyttää vain siihen varatuille 
alueille (ks kehäkartta). Järjestyksenvalvo-
jien ohjeita on ehdottomasti noudatettava.

Kehien sijainti 
Kaikki kehät sijaitsevat ulkona nurmikentäl-
lä. Sää saattaa olla arvaamaton, joten varus-
tauduthan sopivin jalkinein ja vaihtelevan 
sään edellyttämin varustein.

Muuta huomioitavaa
Ota mukaan ainakin hakaneula tms. nume-
rolapun kiinnitystä varten, näyttelyhihna ja 
vesikuppi. Ulkoiluta koirasi ennen alueelle 
tuloa.
Näyttelyalueen siisteys on jokaisen näytteil-
leasettajan vastuulla. Muistathan huolehtia 
siitä, että korjaat koirasi jätökset, karvat ja 
muut roskat välittömästi pois.

Neuvontanumerot
Olemme käytettävissänne kaikissa näytte-
lyymme liittyvissä kysymyksissä: 
hannalepp@hotmail.com,  
050 3441556 (ilt. ja näyttelyn aikana). 
Kasvattajaluokkia ja koirien Ilmoittautumisia 
koskevat tiedustelut: Showlink Oy (arkisin 
klo 11–17) p. (09) 887 30 320 tai 
e-mail: info@showlink.fi.

Näyttelypäivien aikana käänny tarvittaes-
sa toimihenkilöidemme puoleen – olemme 
näytteilleasettajien palveluksessa kaikissa 
näyttelyyn liittyvissä asioissa.

Näyttelymme kotisivut ovat osoitteessa: 
www.showlink.fi /shows/royalcaninshow2021/
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Ajo-ohjeet
Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksen osoite on Tuomarinkyläntie 1, Helsinki. 

Pohjoisesta tultaessa ajetaan Tuusulantietä (tie nro 45) Helsinkiin ja käännytään liittymästä 
Tammisto-Tapaninkylä. Liittymän jälkeen käännytään valoista vasemmalle suuntaan Palo-
heinä-Tuomarinkylä. Jatketaan Paloheinä-Tuomarinkylä –suuntaan suoraan opasteiden mu-
kaan. Kun oikealla näkyy iso sininen kyltti: Tuomarinkylä, käännytään vasemmalle.

Etelästä tultaessa ajetaan Tuusulantietä ja käännytään liittymästä Tuomarinkylä - Itä-Paki-
la - Paloheinä. Ajetaan liikenneympyrästä toisesta ulosmenosta Tuomarinkylää kohti. Vintti-
koirakeskus on heti oikealla. 

Parkkialueet
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Arvioitu aikataulu  lauantai 14.5.2022

Tuomarinmuutokset on merkitty aikataului-
hin *-merkillä. Siirrot ennalta varalle ilmoi-
tetulle tuomarille on merkitty #-merkillä, 
eivätkä ne oikeuta maksunpalautukseen.

Arvostelu kehissä aloitetaan porrastetusti, 
tarkista rodun arvostelun alkamisaika aika-
tauluista. 
Arvostelua EI aloiteta ennen aikatauluun 
merkittyä alkamisaikaa. 

Näyttelyn koiramäärä ............................ 2632

KEHÄ 1  
Ida Pecko 17 
Junior handler ..................................... 12.00
- Piirimestaruus ..................................9 
Junior handler ..................................... 12.00
- nuoremmat ......................................6 
- vanhemmat ..................................... 11 

KEHÄ 2
Michael Clancy, Irlanti ....................66 
bernhardinkoira, lyhytkarvainen ...... 1 10.00
bernhardinkoira, pitkäkarvainen ......3 
mastiffi ...............................................4 
bullmastiffi ....................................... 14 
englanninbulldoggi ...........................7 
leonberginkoira ............................... 14 11.45
landseer .............................................4 
kääpiöbullterrieri ...............................9 
bullterrieri ........................................ 10 

KEHÄ 3
Suzana Simon, Kroatia 44 
brasilianterrieri ..................................4 10.00
bedlingtoninterrieri ...........................5 
englanninkääpiöterrieri ....................4 
tenterfieldinterrieri ........................... 1 
karkeakarvainen kettuterrieri ...........3 
sileäkarvainen kettuterrieri...............7 
ceskyterrieri ....................................... 1 
walesinterrieri ................................... 1 
silkkiterrieri ........................................7 
yorkshirenterrieri ............................. 11 
Jeanett Lemmeke, Ruotsi 45 
snautseri, pippuri & suola ............... 15 12.15
suursnautseri, pippuri & suola .......... 1 
suursnautseri, musta .........................4 
rottweiler ...........................................6 
bokseri ............................................. 14 
apinapinseri .......................................5 

KEHÄ 4
Marja Talvitie 70 
* basset hound ..................................2 11.00
* basset artésien normand ............... 1 
* dalmatiankoira ..............................36 
- pennut .............................................. 1 
- urokset ............................................12 
- nartut  ............................................23 
länsigöötanmaanpystykorva ............4 13.00
perunkarvatonkoira, keskikokoinen 1 
perunkarvatonkoira, iso .................... 1 
* pyreneittenkoira .............................5 
hovawart..........................................20 

KEHÄ 5
Anca Giura, Romania 95 
saksanpystykorvien mittaus ................ 08.45
kleinspitz, muut värit ........................9 09.00
kleinspitz, musta ja ruskea ............... 11 
mittelspitz, valkoinen ........................6 
mittelspitz, muut värit ....................28 
mittelspitz, musta ja ruskea ..............9 12.15
grosspitz, musta ja ruskea ................2 
keeshond .......................................... 11 
skyenterrieri ......................................9 
pinseri .............................................. 10 

KEHÄ 6
Joakim Ohlsson, Ruotsi 87 
borderterrieri ................................... 15 09.00
cairnterrieri .......................................21 
jackrussellinterrieri ..........................29 11.15
australianterrieri .............................. 22 

KEHÄ 7
Tanya Ahlman-Stockmari 78 
* espanjanmastiffi .............................2 10.00
* broholminkoira ...............................4 
parsonrussellinterrieri .......................7 
norfolkinterrieri .................................5 
norwichinterrieri ...............................6 
skotlanninterrieri ...............................2 11.30
saksanmetsästysterrieri .................... 1 
* suomenlapinkoira ......................... 19 
* alaskanmalamuutti ........................12 12.45
* islanninlammaskoira ....................... 1 
* portugalinpodengo, kk, pieni ........3 
* portugalinpodengo, sk, pieni .........3 
* portugalinpodengo, sk, keski ........ 1 
* beagle ............................................12 

Tuomarinmuutos 12.5.2022. Juha Putkonen on estynyt saapumasta arvostelemaan näyttelyym-
me. Muutokset merkitty punaisella.
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KEHÄ 8
Oliver Simon, Kroatia 34 
bordeauxindoggi ...............................3 10.00
kanariandoggi ....................................3 
tanskandoggi, sin ..............................5 
tanskandoggi, mu/ha .......................12 
tanskandoggi, ke/ti ........................... 11 
Jadranka Mijatovic, Kroatia 33 
tiibetinmastiffi .................................. 11 12.15
tornjak ................................................ 1 
berninpaimenkoira .......................... 18 
isosveitsinpaimenkoira ..................... 1 
appenzellinpaimenkoira ................... 1 
volpino italiano .................................. 1 

KEHÄ 9
Kari Järvinen 81 
* suomenajokoira ..............................5 09.00
* grand basset griffon vendéen .......3 
* petit basset griffon vendéen .........4 
kainkoira ............................................ 1 
shikokunkoira ....................................3 
thai ridgeback .................................... 1 
* faaraokoira .....................................4 10.00
* jakutianlaika ....................................3 
* harmaa norjanhirvikoira .................4 
* jämtlanninpystykorva .....................4 
* pohjanpystykorva ...........................2 
* lapinporokoira ................................9 
* karjalankarhukoira ..........................3 
* länsisiperianlaika ............................ 1 11.45
airedalenterrieri .................................4 
kerrynterrieri .....................................3 
lakelandinterrieri ............................... 1 
irlanninterrieri ....................................8 
glen of imaalinterrieri ........................ 1 
biewerterrieri..................................... 1 
manchesterinterrieri .........................5 
valkoinen länsiylämaanterrieri ......... 11 

KEHÄ 10
Laura Cox, Irlanti 84 
stabijhoun ........................................20 10.00
bourbonnaisinseisoja ........................2 
auvergnenseisoja .............................. 1 
englanninsetteri ................................3 
gordoninsetteri .................................6 
punavalkoinen irlanninsetteri ...........8 
punainen irlanninsetteri .................. 17 12.30
italianseisoja ......................................4 
spinone .............................................. 1 
pitkäkarvainen saksanseisoja ........... 1 
lyhytkarvainen saksanseisoja ............7 
karkeakarvainen saksanseisoja .........5 
lyhytkarvainen unkarinvizsla ............2 
weimarinseisoja, lyhytkarvainen ...... 1 
tsekinseisoja ...................................... 1 
pointteri .............................................5 

KEHÄ 11
Espen Engh, Norja 86 
kääpiösnautseri, musta .....................9 09.00
kääpiösnautseri, valkoinen ...............4 
kääpiösnautseri, musta-hopea ....... 15 
kääpiösnautseri, pippuri & suola ......6 
shar pei ..............................................2 
* rhodesiankoira .............................. 22 11.00
* baijerinvuoristovihikoira ................2 
* sveitsinajokoira, berninajokoira .....2 
* dunkerinajokoira ............................ 1 
* dreeveri ........................................... 1 
* pesukarhukoira ............................... 1 
* lyhytkarvainen italianajokoira ........ 1 
* kk bosnianajokoira/ barak .............. 1 
* shiba .............................................. 19 

KEHÄ 13
Veli-Pekka Kumpumäki 86 
newfoundlandinkoira ...................... 18 09.00
dobermanni ..................................... 17 
kääpiöpinseri ...................................42 11.15
- pennut .............................................. 1 
- urokset ........................................... 17 
- nartut  ............................................24 
eurasier ..............................................9 
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KEHÄ 14
Pietro Bottagisio, Italia 90 
basenji .............................................. 22 09.00
chow chow ........................................5 
akita .................................................. 11 
etnankoira ....................................... 16 11.15
siperianhusky ................................... 14 
samojedinkoira ................................20 
cane corso .........................................2 

KEHÄ 15
Saija Juutilainen 91 
#staffordshirenbullterrieri (pennut) 7 09.00
#dandiedinmontinterrieri .................4 
#amerikankarvatonterrieri ................ 1 
#amerikankääpiökettuterrieri ..........3 
#tanskalais-ruotsalainen pihakoira . 13 
#venäjänmustaterrieri .......................5 
#vehnäterrieri (pennut) .................... 1 
#amerikanakita ................................ 10 
#lunnikoira .........................................6 11.45
#japaninpystykorva ...........................7 
#ibizanpodenco, lyhytkarvainen....... 1 
#saksanpystykorva, pomeranian ....33 
- pennut .............................................. 1 
- urokset ........................................... 17 
- nartut  ............................................ 15 

KEHÄ 16
Gerard Cox, Irlanti 95 
vehnäterrieri (ei pennut) ................ 15 09.00
staffordshirenbullterrieri (ei pennut) 55  
10.00
- urokset ...........................................25 
- nartut  ............................................30 11.30
amerikanstaffordshirenterrieri .......25 

KEHÄ 1
Kari Järvinen 86 
kiinanharjakoira ...............................25 09.00
schipperke .........................................7 10.30
pumi ...................................................4 
polski owczarek nizinny ....................2 
pieniamerikanpaimenkoira ...............2 
pitkäkarvainen collie ....................... 18 11.30
itäeuroopanpaimenkoira ..................2 
saarlooswolfhond ............................. 1 
etelävenäjänkoira .............................. 1 
* coton de tuléar .............................24 

KEHÄ 2
Joakim Ohlsson, Ruotsi 74 
shetlanninlammaskoira ...................30 10.00
- pennut ..............................................3 
- urokset ........................................... 13 
- nartut  ............................................ 14 
welsh corgi cardigan ........................ 11 11.45
welsh corgi pembroke ....................29 
* bostoninterrieri ..............................4 

KEHÄ 3
Maija Lehtonen 83 
englanninspringerspanieli............... 27 10.00
novascotiannoutaja .........................30 11.45
- urokset ........................................... 10 
- nartut  ............................................20 
* picardienpaimenkoira .................... 1 
* schapendoes .................................. 11 
* saksanpaimenkoira, pk...................6 
* saksanpaimenkoira .........................8 

KEHÄ 4
Laura Cox, Irlanti 57 
kooikerhondje ................................. 10 10.00
viiriäiskoira ......................................... 1 
barbet ................................................8 
irlanninvesispanieli ............................ 1 
clumberinspanieli .............................. 1 11.15
fieldspanieli ........................................2 
labradorinnoutaja ............................34 
- pennut .............................................. 1 
- urokset ........................................... 10 
- nartut  ............................................23 

Arvioitu aikataulu  sunnuntai 15.5.2022
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KEHÄ 5
Anca Giura, Romania 90 
mäyräkoirien mittaus ........................... 08.45
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen .9 09.00
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen ..24 
mäyräkoira, pitkäkarvainen ............ 10 
kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen .....7 11.30
kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen .. 17 
mäyräkoira, lyhytkarvainen ............23 

KEHÄ 6
Michael Clancy, Irlanti 99 
mopsi ............................................... 19 09.00
chihuahua, lyhytkarvainen ..............35 10.15
- pennut ..............................................5 
- urokset ............................................ 11 
- nartut  ............................................ 19 
chihuahua, pitkäkarvainen ..............45 12.15
- urokset ............................................21 
- nartut  ............................................24 

KEHÄ 7
Jeanett Lemmeke, Ruotsi 97 
saluki ................................................28 09.00
irlanninsusikoira ..............................24 10.45
skotlanninhirvikoira ...........................4 
venäjänvinttikoira.............................21 12.30
englanninvinttikoira ..........................6 
partacollie ........................................ 14 

KEHÄ 8
Espen Engh, Norja 80 
sileäkarvainen collie .........................12 09.00
vanhaenglanninlammaskoira ............4 
* villakoira, kääpiö, ha/ap/pu ..........25 10.00
* villakoira, kääpiö, mu/ru/va ..........20 
* kingcharlesinspanieli ......................6 12.45
azawakh .............................................3 
afgaaninvinttikoira .......................... 10 

KEHÄ 9
Gerard Cox, Irlanti 99 
bordercollie .....................................57 09.00
- pennut .............................................. 1 
- urokset ............................................21 
- nartut  ............................................35 10.15
australianpaimenkoira ....................24 12.30
australiankarjakoira ...........................3 
australiankelpie .................................7 
lancashirenkarjakoira ........................4 
brienpaimenkoira / briardi ................4 

KEHÄ 10
Suvi Nousiainen 24 
Junior handler ..................................... 13.00
- nuoremmat ..................................... 11 
- vanhemmat .................................... 13 

KEHÄ 11
Jadranka Mijatovic, Kroatia 91 
petit brabancon ................................12 09.00
griffon belge ......................................3 
griffon bruxellois ...............................3 
prahanrottakoira ...............................6 
tiibetinspanieli .................................33 10.30
- urokset ............................................12 
- nartut  .............................................21 
tiibetinterrieri .................................. 31 12.30
- pennut ..............................................4 
- urokset ........................................... 10 
- nartut  ............................................ 17 
maltankoira........................................3 

KEHÄ 12
Marja Talvitie 93 
kultainennoutaja ............................. 31 09.00
- pennut .............................................. 1 
- urokset ........................................... 15 
- nartut  ............................................ 15 
cockerspanieli .................................. 10 10.45
amerikancockerspanieli ....................6 
* kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen 14 11.45
* kaniinimäyräkoira karkeakarvainen 5 
* mäyräkoira, karkeakarvainen ...... 27 
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KEHÄ 13
Veli-Pekka Kumpumäki 91 
Harjoitusarvostelija: Haapaniemi Elina, kaikki 
rodut .................................................... 
papillon ............................................ 18 09.00
phalène .............................................12 
japanese chin .....................................2 10.50
venäjäntoy, lyhytkarvainen ...............2 
venäjäntoy, pitkäkarvainen .............. 1 
bichon frisé ...................................... 10 
havannankoira ................................ 46 11.45
- pennut .............................................. 1 
- urokset ...........................................23 
- nartut  ............................................ 22 

KEHÄ 14
Tanya Ahlman-Stockmari 85 
lagotto romagnolo ..........................26 10.00
walesinspringerspanieli ................... 11 11.30
espanjanvesikoira ............................28 
portugalinvesikoira ......................... 13 
sileäkarvainen noutaja ......................7 

KEHÄ 15
Pietro Bottagisio, Italia 70 
valkoinenpaimenkoira ......................21 10.00
tsekinpaimenkoira .............................3 11.15
pk pyreneittenpaimenkoira ..............2 
lk pyreneittenpaimenkoira ............... 1 
hollanninpaimenkoira, pk ................. 1 
beaucenpaimenkoira / beauceron ....3 
belgianpaimenkoira, groenendael .. 11 
belgianpaimenkoira, tervueren ...... 15 12.30
belgianpaimenkoira, malinois ......... 10 
maremmano-abruzzese ....................3 

KEHÄ 16
Saija Juutilainen 80 
#bouvier .............................................2 10.00
#venäjänbolonka ...............................8 
#bolognese ........................................2 
kiinanpalatsikoira, pekingeesi ..........8 
#italianvinttikoira (pennut) ............... 1 
#lhasa apso ...................................... 10 11.15
#cavalier kingcharlesinspanieli ....... 19 
#puolanvinttikoira .............................2 
#whippet (pennut) ............................ 1 
#ranskanbulldoggi ............................21 
#löwchen ...........................................3 
#markiesje.......................................... 1 
#kromfohrländer ...............................2 

KEHÄ 17
Suzana Simon, Kroatia 92 
villakoirien mittaus .............................. 08.45
villakoira, toy ....................................12 09.00
villakoira, keskikokoinen, ha/ap/pu 23 
villakoira, keskikokoinen, mu/ru/va 15 
villakoira, iso, ha/ap/pu16 ........... 12.00
villakoira, iso, mu/ru/va ...................26 

KEHÄ 18
Oliver Simon, Kroatia 100 
whippet (ei pennut) ....................... 64 09.00
- urokset ........................................... 27 
- nartut  ............................................37 10.30
italianvinttikoira (ei pennut) ...........23 12.45
unkarinvinttikoira ..............................7 
sloughi ...............................................6 
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RYHMÄKILPAILUT, LAUANTAI 14.5.

FCI 2 .................................................................................................Tanya Ahlman-Stockmari
FCI 3 .................................................................................................Gerard Cox
FCI 5 .................................................................................................Michael Clancy
FCI 6 .................................................................................................Saija Juutilainen
FCI 7 .................................................................................................Laura Cox
Paras juniori ..................................................................................Käri Järvinen
Paras veteraani ............................................................................Oliver Simon
Paras kasvattajaryhmä ..............................................................Jadranka Mijatovic

RYHMÄKILPAILUT, SUNNUNTAI 15.5.

FCI 1 .................................................................................................Maija Lehtonen
FCI 4 .................................................................................................Anca Giura
FCI 8 .................................................................................................Marja Talvitie
FCI 9 .................................................................................................Suzana Simon
FCI 10 ..............................................................................................Oliver Simon
Paras juniori ..................................................................................Kari Järvinen
Paras veteraani ............................................................................Veli-Pekka Kumpumäki
Paras kasvattajaryhmä ..............................................................Saija Juutilainen
Best in Show .................................................................................Espen Engh
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Näyttelykehät

Porttialue Porttialue

Portti
Porttialue

Portti

PorttiPortti

Pelastustie
Tuom

arinkartanon-
tielle

Rakennus Rakennus

Erillisvaja
Nestekaasupullot
säilytys

Pelastustie

Portteja, porttialueita ja pelastusteitä
ei saa sulkea

Tapahtuma-alue/kulkureitit



Näyttelyilmoittautumisen peruuttaminen
Muulle kuin varatuomarille tehdyn tuomarimuutoksen vuoksi (*:llä merkityt rodut) 
Mikäli haluat peruuttaa tulosi näyttelyymme tuomarimuutoksen vuoksi, ilmoita siitä meille 
kirjallisesti ennen näyttelyä postitetulla kirjeellä (postileima)

Ennakkoon ilmoitetulle varatuomarille siirretyistä koirista ei ilmoittautumismaksua palaute-
ta. Nämä on merkitty aikatauluun #-merkillä.

Rotu ____________________________________________________________________

Koiran nimi _______________________________________________________________

Maksamani ilmoittautumismaksun ___________ euroa voi palauttaa tilille

_________________________________________________________________________

Ilmoittautuminen on tehty  postitse  netin kautta. Nopeutat peruutuksen 
käsittelyä liittämällä peruutuskirjeeseen kuittikopion suoritetusta maksusta.

Saajan nimi _______________________________________________________________

Allekirjoitus _______________________________________________________________

Sähköpostitse: 
liitteeksi tämä kirje ja sähköpostilla toimitettu koiran numerolappu osoitteella 
erja.billings@gmail.com

Postitse: 
Laita kuoreen tämä sivu ja koiran numerolappu kokonaisena ja postita osoitteella:

Royal Canin Show 2022 / Erja Billings
Hilantie 244, 02480 Kirkkonummi

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


