
https://www.showlink.fi/shows/seinajoki2022/

Tervetuloa Seinäjoen kaikkien rotujen kansainväliseen 
koiranäyttelyyn 22.-23.10.2022!

Näyttelypaikkana toimii Seinäjoki Areena (os. Kirkkokatu 23, Seinäjoki.) 
Parkkipaikan osoite:  Tiedekatu.

Lauantaina 22.10. arvostellaan FCI:n ryhmät 1, 3, 4, 5, 8
Sunnuntaina 23.10. arvostellaan FCI:n ryhmät 2, 6, 7, 9, 10

Näyttelyssä arvostellaan myös pennut (7 kk - alle 9 kk).
Sunnuntaina Junior Handler kilpailu, joka on SM-osakilpailu.

Welcome to International (CACIB) All Breed Dog Show 
Seinäjoki 22.-23.10.2022

Seinäjoki Areena

On Saturday 22.10. FCI groups 1, 3, 4, 5, 8
On Sunday 23.10. FCI groups 2, 6, 7, 9, 10

Junior handler competition on Sunday.

Järjestää: Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri
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Tervetuloa Seinäjoelle!
Oheisena näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu 
sekä koirasi näyttelynumero, joka oikeuttaa 
näyttelyyn ilmoitetun koiran ja yhden henkilön 
sisäänpääsyyn. 

Ulkoiluta koirasi kunnolla ennen näyttely-
alueelle saapumista. Näyttelypaikalla jaetaan 
kakkapusseja, joita on käytettävä niin sisällä 
kuin ulkonakin.
Muista ottaa mukaan
- koiran rekisteri- ja rokotustodistukset
- näyttelynumero ja hakaneula
- kestävä panta, talutin ja näyttelytalutin
- pehmeä makuualusta ja vesikuppi

Sisääntulo
Areenan ovet avataan molempina päivinä klo 
7:30. Koirat saapuvat näyttelyyn A-sisäänkäyn-
nistä. Opasteet ovat ovessa.

Koirien tulee saapua näyttelypaikalle vii-
meistään tuntia ennen rodun arvioitua arvoste-
luaikaa, kuitenkin viimeistään klo 12:00. Näyt-
telyyn osallistujalla on vastuu saapua ajoissa 
näyttelypaikalle. Tuomarit arvostelevat keski-
määrin 15–20 koiraa tunnissa, osa mahdollisesti 
nopeammin. Arvostelusta myöhästynyt koira 
voi saada ainoastaan laatuarvostelun.

Näyttelypaikka Seinäjoki Areena
Osoite: Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki.
Areena sijaitsee Seinäjoen keskustan tuntu-
massa. Saapuessasi Seinäjoelle seuraa Areena- 
opasteita. Purkupaikka sisääntulon välittömäs-
sä läheisyydessä.
Osoite pysäköintialueelle navigaattoreita var-
ten: Tiedekatu, Seinäjoki.

HUOM! Areenan parkkialueella EI voi yöpyä 
matkailuautoilla tai -vaunuilla. Ne ohjataan 
Alaseinäjoenkadun parkkiin.

Lisäpaikoitusalueita on Seinäjoen lukio (Kirk-
kokatu 16), Alaseinäjoenkadun paikoitus sekä 
SeiPark parkkihalli (Kampusranta 7). 

Koska hallin keskiosaa ei ole pressutettu, 
pyydämme huolehtimaan erityisesti siisteydes-
tä. Näyttelyalueelle on omien alkoholijuomien 
tuominen ehdottomasti kielletty! Areenalla on 
kahvila- ja ravintolapalveluita.

Toimisto ja info
Toimisto sijaitsee sisääntuloaulan läheisyydes-
sä. Infopiste sijaitsee pääsisäänkäynnin yhtey-
dessä.

Lippujen hinnat
Korttimaksu mahdollista koirien sisääntulo-ovella.
Aikuiset ...................................  5 €
Alle 12-v lapset ilmaiseksi
Pysäköintilippu ..........................  5 €
(Maksu käteisellä tai MobilePay:llä)

Näyttelyssämme ei ole painettuja luette-
loita. Näyttelyssämme on käytössä näyttely-
luettelon, näyttelyn tulospalvelun sekä viesti-
palvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on 
ladattavissa App Store- ja Google Play -sovel-
luskaupoista nimellä ”Showlink-mobiili”. Säh-
köisen näyttelyluettelon hinta sovelluksessa 
ostettuna on 2,49 € ja sen voi ostaa sovelluksen 
kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelon 
sisältö julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 
6:00. 

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut:
Showlink Oy, email: info@showlink.fi tai 
arkisin klo 11 - 17 puh. (09) 8873 0320.
Muut tiedustelut: 
puh. 050 371 0416, myös näyttelyn aikana

Trimmaus
Areenassa koirien trimmaaminen on kielletty. 
Näyttelytoimikunta on varannut koirien siisti-
mistä varten trimmausteltat, joita näytteillea-
settajien on käytettävä. Järjestysmiehet val-
vovat alueella trimmauskiellon noudattamista. 
Turvaa mahdollisuutemme jatkossakin käyttää 
Areenaa näyttelypaikkana ja trimmaa koirasi 
trimmausteltassa. Kiitos!

Näyttelyhäkit
Häkkejä ei saa sijoittaa hätäuloskäyntien 
eteen.
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Palkinnot
Palkinnot ovat noudettavissa palkintojakopis-
teeltä. Palkinnot saa arvostelulipuketta tai koi-
ran numerolappua vastaan, eikä niitä lähetetä 
jälkikäteen.

Sähköiset arvostelut
Osassa näyttelyn kehistä on käytössä sähköi-
set arvostelut. Näistä kehistä arvostelut lähe-
tetään koiran arvostelun päätyttyä ilmoittajan 
sähköpostiosoitteeseen. Ne ovat luettavissa 
myös Showlinkin tulospalvelusta sekä Kennel-
liiton jalostustietojärjestelmästä koirasi tie-
doista.

Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuo-
marimuutoksia, jotka on merkitty *-merkillä 
aikatauluihin. Ilmoittutumisaikana julkaistut 
tuomarinmuutokset on merkitty ¤-merkillä, 
nämä muutokset oikeuttavat maksunpalautuk-
seen vain muutosta ennen ilmoitettujen koirien 
osalta. 

Mikäli haluat peruuttaa koirasi osallistumisen 
tuomarinmuutoksen vuoksi, ilmoita perumises-
ta viimeistään 21.10.2022 näyttelytoimikunnal-
le sähköpostitse osoitteeseen rahastonhoitaja.
epkp@gmail.com. Ilmoita viestissäsi peruttavan 
koiran rotu, nimi, rekisterinumero sekä tilinu-
mero mille maksu palautetaan ja tilinhaltijan 
nimi. Liitä viestiin Showlinkin ilmoittautumis-
vahvistus tai maksukuitin kopio sekä koiran nu-
merolappu. 

Näytteilleasettajan pyynnöstä palautettavis-
ta ilmoittautumismaksuista voidaan vähentää 
pankkikulut. Ennalta varalle merkitylle tuo-
marille tehdyt siirrot on merkitty #-merkillä. 
Nämä rodut eivät ole oikeutettuja maksunpa-
lautukseen. 

Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn näytteil-
leasettaja sitoutuu noudattamaan Suomen 
Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä 
ja niitä täydentäviä ohjeita sekä rokotusmää-
räyksiä. 

Rokotusmääräykset
Näyttelyyn saapuvat koirat on oltava Kennel-
liiton sääntöjen mukaisesti rokotettuja sekä 
tunnistamismerkittyjä. Varaudu esittämään 
koirasi rokotustodistus pyydettäessä. Koiran 
rokotustodistuksen lisäksi myös Kennelliiton 
Omakoira-mobiilisovellus toimii virallisena ro-
kotustodistuksena kotimaisissa koiranäyttelyis-
sä ja -kokeissa.

Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran yk-
siselitteiset tunnistustiedot sekä koiralle anne-
tun rokotteen valmisteyhteenvedon mukainen 
rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä. Jos 
koiran osallistuminen hylätään puutteellisten 
rokotusten takia, ilmoittautumismaksua ei 
makseta takaisin.

Penikkatautia-, parvovirusripulia- ja tart-
tuva maksatulehdusta vastaan koiran pitää 
olla rokotettu vähintään kaksi kertaa. Tehos-
terokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla 
kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varo-
aika). Alle vuoden iässä annettu tehosteroko-
tus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai 
vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa 
ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaises-
ti.

Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensim-
mäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapah-
tuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk 
(kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä an-
nettu rokotus on voimassa yhden vuoden. Vuo-
den iässä tai vanhempana annetut rokotukset 
ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenve-
don mukaisesti.

Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee 
rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 
21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varo-
aika). Koira saa osallistua seuraavana päivänä 
varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä ro-
kotuksesta.

Koirien 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 ennen 
kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.
Alueelle ei saa tuoda typistettyjä koiria.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton 
virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuis-
sa. Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lu-
kulaitteet eivät tunnista, on koiran omistajalla 
oltava mukanaan lukulaite, joka kyseisen sirun 
pystyy lukemaan. Jos tarkastuksessa löytyy koi-
ra, jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjes-
täjän sulkea kyseinen koira pois tästä tapah-
tumasta.
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Antidoping-valvonta
Antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koske-
vat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä 
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankoh-
taisinta tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi

Mitattavat rodut
Tarkastettavien rotujen tarkastus ja mitta-
us suoritetaan arvostelukehässä ennen ko. 
rotujen arvostelua ja koira kilpailee tässä 

näyttelyssä siinä rodussa mihin se siirretään. 
(Koskee mm. villakoiria, mäyräkoiria ja spitze-
jä.) 
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LAUANTAI

* = tuomarinmuutos 
* = 21.10.2022 viimehetken muutos merkitty 
punaisella aikatauluihin
¤ = ilmoittautumisaikana julkaistu muutos
# = ennalta varalle ilmoitettu tuomari

Näyttelyn koiramäärä  ........................................  3596

KEHÄ 1  
Lotte Jörgensen, Tanska ..........77 
walesinspringerspanieli ..............24 09.00
englanninspringerspanieli ............44 10.15
- pennut ................................. 1 
- urokset ................................18 
- nartut  ................................25 11.30
kooikerhondje .......................... 9 

KEHÄ 2  
Sara Nordin, Ruotsi ................89 
lagotto romagnolo ....................23 09.00
cockerspanieli .........................63 10.15
- pennut ................................. 4 
- urokset ................................25 
- nartut  ................................34 12.00
fieldspanieli ............................. 3 

KEHÄ 3  
Åge Gjetnes, Norja ................55 
faaraokoira .............................10 10.00
etnankoira............................... 9 
basenji ..................................18 11.00
* clumberinspanieli .................... 1 
* sussexinspanieli ...................... 1 
amerikancockerspanieli ..............16 

KEHÄ 4  
Olli Kokkonen .......................59 
tsekinpaimenkoira ....................13 10.00
pieniamerikanpaimenkoira ........... 8 
valkoinenpaimenkoira ................14 
saarlooswolfhond ...................... 3 
¤ owczarek podhalanski ............... 3 12.15
etelävenäjänkoira ...................... 1 
slovakiancuvac ......................... 1 
komondor................................ 3 
mudi...................................... 5 
maremmano-abruzzese ............... 8 

KEHÄ 5  
Sissi Dollmann, Itävalta ...........76 
dandiedinmontinterrieri .............. 7 09.00
ceskyterrieri ............................ 5 
sealyhaminterrieri ..................... 1 
japaninterrieri .......................... 1 
tenterfieldinterrieri ................... 1 
englanninkääpiöterrieri ..............21 

manchesterinterrieri .................. 6 
lakelandinterrieri ...................... 4 
walesinterrieri .......................... 4 
norwichinterrieri ......................18 12.00
norfolkinterrieri ........................ 8 

KEHÄ 6  
Einar Paulsen, Tanska .............90 
sileäkarvainen noutaja ...............24 09.00
labradorinnoutaja .....................66 10.15
- pennut ................................. 5 
- urokset ................................22 
- nartut  ................................39 12.00

KEHÄ 7  
Leni Finne ...........................70 
welsh corgi cardigan ..................33 09.00
- pennut ................................. 3 
- urokset ................................. 9 
- nartut  ................................21 
welsh corgi pembroke ................37 11.00
- pennut ................................. 3 
- urokset ................................. 7 
- nartut  ................................27 

KEHÄ 8  
Kimmo Mustonen ...................76 
japaninpystykorva ....................28 09.00
chow chow .............................13 10.30
islanninlammaskoira ................... 7 
buhund ................................... 2 
lunnikoira ............................... 2 12.00
jakutianlaika ............................ 2 
kainkoira ................................ 2 
volpino italiano ......................... 6 
portugalinpodengo, karkeak., pieni . 2 
portugalinpodengo, karkeak., keskik. 2 
portugalinpodengo, sileäk., pieni ... 9 
portugalinpodengo, sileäk., keskik.. 1 

KEHÄ 9  
Tiina Hallstén .......................82 
staffordshirenbullterrieri ............31 09.00
- urokset ................................16 
- nartut  ................................15 
amerikanstaffordshirenterrieri ......41 10.45
- pennut ................................. 5 
- urokset ................................19 
- nartut  ................................17 
kääpiöbullterrieri ...................... 5 
bullterrieri .............................. 5 

KEHÄ 10  
Dina Korna, Viro ....................90 
borderterrieri ..........................29 09.00
silkkiterrieri ............................21 10.45
parsonrussellinterrieri ................40 12.00
- pennut ................................. 2 
- urokset ................................18 
- nartut  ................................20 
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KEHÄ 11  
Michael Laub, Tanska ..............88 
¤ bordercollie ..........................48 09.00
- pennut ................................. 2 
- urokset ................................11 
- nartut  ................................35 
¤ australianpaimenkoira .............40 11.45
- pennut ................................. 1 
- urokset ................................19 
- nartut  ................................20 

KEHÄ 12  
Satu Ylä-Mononen ..................82 
akita ....................................14 09.00
amerikanakita .........................23 
eurasier .................................. 8 
samojedinkoira ........................37 11.45
- pennut ................................. 3 
- urokset ................................16 
- nartut  ................................18 

KEHÄ 13  
Kati Taipale ..........................80 
shetlanninlammaskoira ...............63 09.00
- pennut ................................. 4 
- urokset ................................22 
- nartut  ................................37 10.30
lancashirenkarjakoira ................. 1 12.45
* partacollie ............................12 
* vanhaenglanninlammaskoira ....... 4 

KEHÄ 14  
Paavo Mattila ........................66 
* harmaa norjanhirvikoira ...........16 10.00
* jämtlanninpystykorva...............30 
- pennut ................................. 5 
- urokset ................................13 
- nartut  ................................12 
* valkoinen ruotsinhirvikoira ......... 1 12.45
* itäsiperianlaika ....................... 3 
* länsisiperianlaika ..................... 3 
* karjalankarhukoira ..................13 

KEHÄ 15  
Harry Tast ............................73 
itäeuroopanpaimenkoira .............. 3 09.00
brienpaimenkoira / briardi ........... 3 
beaucenpaimenkoira / beauceron ... 2 
bouvier .................................. 3 
hollanninpaimenkoira, pitkäk. ....... 1 
hollanninpaimenkoira, karkeak. ..... 2 
hollanninpaimenkoira, lyhytk. ....... 4 
pitkäkarv. pyreneittenpaimenkoira . 3 
belgianpaimenkoira, malinois ........ 6 
belgianpaimenkoira, tervueren ...... 6 
belgianpaimenkoira, groenendael ..14 11.00
pohjanpystykorva .....................10 
suomenpystykorva ....................16 

KEHÄ 16  
Helina Simberg, Viro ..............90 
sileäkarvainen collie ..................19 09.00
pitkäkarvainen collie .................71 10.00
- pennut ................................. 5 
- urokset ................................27 
- nartut  ................................39 12.00

KEHÄ 17  
Svein Bjarne Helgesen, Norja  ...81 
*mäyräkoira, lyhytkarvainen ........25 09.00
*kääpiömäyräkoira lyhytkarv. .......13 10.30
*kaniinimäyräkoira lyhytkarv. ........ 2 
*mäyräkoira, karkeakarvainen ......27 11.30
*kääpiömäyräkoira karkeakarv. ...... 9 
*kaniinimäyräkoira karkeakarv. ...... 5 

KEHÄ 18  
Perttu Ståhlberg ....................89 
mäyräkoirien mittaus ..................  08.45
saksanpystykorva, pomeranian .....26 09.00
mäyräkoira, pitkäkarvainen .........27 10.30
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen ..28 
kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen ... 8 

KEHÄ 19  
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa ....70 
Harjoitusarvostelija: Helin Jaana, glen of 
imaalinterrieri, australianterrieri
skotlanninterrieri ...................... 8 09.00
cairnterrieri ............................26 
glen of imaalinterrieri ................15 11.00
australianterrieri ......................21 

KEHÄ 20  
Maija Mäkinen ......................78 
spitzien mittaus .........................  08.45
mittelspitz, musta ja ruskea ......... 7 09.00
mittelspitz, valkoinen ................. 3 
mittelspitz, muut värit ...............23 
kleinspitz, musta ja ruskea ........... 6 11.00
kleinspitz, valkoinen .................. 6 
kleinspitz, muut värit ................. 9 
grosspitz, valkoinen ................... 1 
* pumi .................................... 3 12.15
* australiankelpie .....................11 
* australiankarjakoira ................. 4 
* polski owczarek nizinny ............. 4 
* medimurjenkoira ..................... 1 

KEHÄ 21  
Mikael Nilsson, Ruotsi .............83 
Harjoitusarvostelija: Helin Jaana, vehnäterrieri
vehnäterrieri ...........................12 09.00
kerrynterrieri ........................... 7 
bedlingtoninterrieri .................... 5 
brasilianterrieri ........................ 9 
andalusianrottakoira .................. 2 
saksanmetsästysterrieri ............... 3 11.00
airedalenterrieri ....................... 6 
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valkoinen länsiylämaanterrieri ......12 
irlanninterrieri ......................... 6 12.15
amerikankääpiökettuterrieri ......... 1 
amerikankarvatonterrieri ............. 7 
* biewerterrieri ......................... 1 
* yorkshirenterrieri ...................12 

KEHÄ 22  
Christina Daniels, Ruotsi .........89 
sileäkarvainen kettuterrieri .........13 09.00
karkeakarvainen kettuterrieri.......11 
jackrussellinterrieri ...................55 10.15
- pennut ................................. 1 
- urokset ................................25 
- nartut  ................................29 12.00
skyenterrieri ...........................10 

KEHÄ 23  
Börje Johansson, Ruotsi ..........73 
kultainennoutaja ......................58 09.00
- pennut ................................. 2 
- urokset ................................21 
- nartut  ................................35 10.15
* chesapeakelahdennoutaja .......... 1 12.30
* barbet .................................. 3 
* portugalinvesikoira .................11 

KEHÄ 24  
Mari Lackman .......................68 
* suomenlapinkoira (pennut) ......... 3 09.30
siperianhusky ..........................25 
alaskanmalamuutti ...................20 11.00
länsigöötanmaanpystykorva .......... 4 
perunkarvatonkoira, keskikokoinen . 2 
perunkarvatonkoira, pieni ............ 2 
kishunkoira .............................. 2 
* shiba ..................................10 

KEHÄ 25  
Kati Heiskanen ......................69 
Harjoitusarvostelija: Järventölä Marjo, no-
vascotiannoutaja, kiharakarvainen noutaja
espanjanvesikoira .....................34 09.30
- pennut ................................. 1 
- urokset ................................12 
- nartut  ................................21 
novascotiannoutaja ...................24 11.30
kiharakarvainen noutaja .............. 5 
irlanninvesispanieli .................... 1 
viiriäiskoira ............................. 5 

KEHÄ 26  
Erna-Britt Nordin, Ruotsi .........90 
lapinporokoira .........................11 09.00
suomenlapinkoira (ei pennut) .......53 
- urokset ................................24 
- nartut  ................................29 11.00
saksanpystykorva, keeshond ........26 

KEHÄ 27  
Petra Junehall, Ruotsi ............90 
¤ puli, muut värit ...................... 4 09.00
¤ saksanpaimenkoira .................24 
¤ saksanpaimenkoira, pitkäkarv. ....28 10.30
¤ schipperke ...........................19 12.15
¤ schapendoes .........................15 

SUNNUNTAI

KEHÄ 1  
Einar Paulsen, Tanska .............55 
newfoundlandinkoira .................17 10.00
bullmastiffi .............................10 
tanskalais-ruotsalainen pihakoira ..11 11.45
pyreneittenkoira ....................... 6 
bernhardinkoira, lyhytkarvainen .... 5 
bernhardinkoira, pitkäkarvainen .... 6 

KEHÄ 2  
Sissi Dollmann, Itävalta ...........62 
kromfohrländer ......................... 4 10.00
havannankoira .........................50 
- pennut ................................. 4 
- urokset ................................20 
- nartut  ................................26 11.30
* bolognese .............................. 3 
* maltankoira ........................... 5 

KEHÄ 3  
Michael Laub, Tanska ..............63 
¤ isosveitsinpaimenkoira .............. 6 10.00
¤ pinseri ................................10 
¤ apinapinseri .......................... 6 
¤ kääpiöpinseri ........................41 11.15
- pennut ................................. 6 
- urokset ................................12 
- nartut  ................................23 

KEHÄ 5  
Svein Bjarne Helgesen, Norja  ...61 
*kääpiösnautseri, valkoinen .......... 8 10.00
*kääpiösnautseri, pippuri & suola ..21 
*kääpiösnautseri, musta-hopea .....20 11.45
*kääpiösnautseri, musta .............12 
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KEHÄ 6  
Lilian Pajulaid, Viro ................55 
ranskanbulldoggi ......................28 10.00
bostoninterrieri .......................11 11.45
mopsi ...................................16 

KEHÄ 7  
Erna-Britt Nordin, Ruotsi .........60 
Harjoitusarvostelija: Daniels Christina (SE), 
kaikki rodut
cavalier kingcharlesinspanieli .......29 10.00
kingcharlesinspanieli .................. 1 11.45
griffon belge ............................ 3 
griffon bruxellois ....................... 1 
petit brabancon .......................11 
shih tzu .................................15 

KEHÄ 8  
Lotte Jörgensen, Tanska ..........58 
chihuahua, lyhytkarvainen ..........17 10.00
chihuahua, pitkäkarvainen ..........32 11.00
- pennut ................................. 4 
- urokset ................................11 
- nartut  ................................17 
* venäjäntoy, lyhytkarvainen ......... 1 
* venäjäntoy, pitkäkarvainen ......... 5 
* prahanrottakoira ..................... 3 

KEHÄ 9  
Leni Finne ...........................55 
estrelanvuoristokoira, pitkäkarv. .... 4 10.00
pyreneittenmastiffi .................... 5 
leonberginkoira ........................24 
landseer ................................. 7 12.00
kanariandoggi ........................... 6 
mastiffi .................................. 5 
shar pei .................................. 4 

KEHÄ 10  
Satu Ylä-Mononen ..................74 
¤ kaukasiankoira ....................... 3 09.00
tiibetinmastiffi.........................10 
bokseri ..................................13 
dobermanni ............................14 10.30
snautseri, musta ....................... 5 
snautseri, pippuri & suola ...........23 
suursnautseri, musta .................. 6 

KEHÄ 11  
Helina Simberg, Viro ..............46 
broholminkoira ......................... 3 10.00
entlebuchinpaimenkoira .............. 1 
appenzellinpaimenkoira .............. 5 
berninpaimenkoira ....................35 
- urokset ................................14 
- nartut  ................................21 
dogo argentino ......................... 2 

KEHÄ 12  
Börje Johansson, Ruotsi ..........89 
lyhytkarvainen saksanseisoja ........12 09.00
karkeakarvainen saksanseisoja......11 
pitkäkarvainen saksanseisoja ........ 1 
karkeakarvainen unkarinvizsla ....... 1 
lyhytkarvainen unkarinvizsla ......... 2 
pienimünsterinseisoja ................. 3 10.30
bourbonnaisinseisoja .................. 2 
stabijhoun ............................... 4 
bretoni ................................... 1 
italianseisoja ........................... 3 
spinone .................................. 2 
pointteri ................................. 2 
ranskanseisoja, pyreneläistyyppi .... 1 
weimarinseisoja, lyhytkarvainen .... 2 
weimarinseisoja, pitkäkarvainen .... 3 
punavalkoinen irlanninsetteri ........ 3 
punainen irlanninsetteri .............25 12.00
gordoninsetteri ......................... 5 
englanninsetteri ........................ 5 
portugalinseisoja ....................... 1 

KEHÄ 13  
Perttu Ståhlberg ....................73 
amerikankettukoira .................... 2 09.00
hannoverinvihikoira .................... 1 
vihikoira ................................. 6 
beagle ..................................17 
dreeveri ................................13 
suomenajokoira .......................13 11.15
rhodesiankoira .........................21 

KEHÄ 14  
Kimmo Mustonen ...................90 
eestinajokoira .......................... 1 09.00
dalmatiankoira ........................55 
- pennut ................................. 1 
- urokset ................................18 
- nartut  ................................36 
dunkerinajokoira ....................... 1 12.15
plottinajokoira ......................... 1 
poitevin .................................. 1 
karkeakarvainen italianajokoira ..... 1 
baijerinvuoristovihikoira .............. 3 
basset hound ............................ 7 
bretagnenbassetti ...................... 4 
basset artésien normand .............. 2 
petit basset griffon vendéen ......... 6 
grand basset griffon vendéen ........ 8 

KEHÄ 16  
Åge Gjetnes, Norja ................40 
* tiibetinspanieli (pennut) ............ 9 09.00
afgaaninvinttikoira..................... 5 
englanninvinttikoira ................... 2 
espanjanvinttikoira .................... 1 
skotlanninhirvikoira .................... 4 
irlanninsusikoira .......................19 
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Petra Junehall, Ruotsi ............41 
¤ venäjänmustaterrieri ................ 2 11.30
¤ cane corso ...........................10 
¤ sao miguelinfila ...................... 3 
¤ tosa .................................... 1 
¤ uruguayncimarron ................... 1 
¤ bordeauxindoggi ..................... 6 
¤ tornjak ................................ 3 
¤ englanninbulldoggi .................15 

KEHÄ 17  
Dina Korna, Viro ....................86 
tiibetinterrieri .........................24 09.00
tiibetinspanieli (ei pennut) ..........61 10.15
- urokset ................................27 
- nartut  ................................34 12.00
markiesje ................................ 1 

KEHÄ 18  
Maija Mäkinen ......................76 
unkarinvinttikoira ...................... 3 09.00
puolanvinttikoira ....................... 2 
azawakh ................................. 3 
whippet .................................68 09.30
- pennut ................................. 2 
- urokset ................................29 
- nartut  ................................37 11.15

KEHÄ 19  
Harry Tast ............................93 
villakoirien mittaus ....................  08.45
villakoira, toy ........................... 7 09.00
villakoira, kääpiö, 
    harmaa, aprikoosi ja punainen ... 9 
villakoira, kääpiö, 
    musta, ruskea ja valkoinen.......21 
villakoira, keskikokoinen, 
    harmaa, aprikoosi ja punainen ..15 
villakoira, keskikokoinen, 
    musta, ruskea ja valkoinen.......20 12.00
villakoira, iso, harmaa, 
   aprikoosi ja punainen ............... 8 
villakoira, iso, musta, 
   ruskea ja valkoinen ................13 

KEHÄ 21  
Sara Nordin, Ruotsi ................84 
löwchen ................................10 09.00
kiinanpalatsikoira, pekingeesi ....... 6 
bichon frisé ............................24 
kiinanharjakoira .......................33 11.15
- pennut ................................. 3 
- urokset ................................15 
- nartut  ................................15 
japanese chin ..........................11 

KEHÄ 23  
Mikael Nilsson, Ruotsi .............91 
venäjänbolonka .......................11 09.00
papillon .................................33 
- pennut ................................. 1 
- urokset ................................. 9 
- nartut  ................................23 
phalène .................................. 4 11.30
coton de tuléar ........................26 
lhasa apso ..............................17 

KEHÄ 24  
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa ....50 
saluki ....................................23 10.00
sloughi ................................... 2 11.15
italianvinttikoira ....................... 8 
venäjänvinttikoira ....................17 

KEHÄ 25  
Heidi Talvitie ........................33 
Junior handler ...........................  11.00
- nuoremmat ...........................21 
- vanhemmat...........................12 

KEHÄ 27  
Olli Kokkonen .......................71 
tanskandoggi, kelt./tiikerijuov .....16 09.00
tanskandoggi, musta ja harlekiini ... 6 
tanskandoggi, sininen ................. 6 
rottweiler ..............................21 10.30
hovawart ...............................22 
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Kehäkartta LA ja SU
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Ryhmäkilpailut
Lauantai
FCI 1  ....................................................Harry Tast
FCI 3  ...............................................Sissi Dollmann
*FCI 4  ..........................Svein Bjarne Helgesen, Norja
FCI 5  ...............................................Maija Mäkinen
FCI 8  ................................................Einar Paulsen

Paras juniori  .......................................... Leni Finne
Paras veteraani  ................................. Petra Junehall
Paras kasvattajaryhmä  .........................Maija Mäkinen

Sunnuntai
Kaverikoirien palkitseminen klo 14.
FCI 2  ................................................... Leni Finne
FCI 6  ............................................ Perttu Ståhlberg
FCI 7  ............................................ Börje Johansson
FCI 9  ...................................................Dina Korna
FCI 10  ............................................... Åge Gjetnes

Paras juniori  ......................................Maija Mäkinen
Paras veteraani  .......................................Harry Tast
Paras kasvattajaryhmä  ............................. Leni Finne
Best in Show  ................... Marjatta Pylvänäinen-Suorsa

Ryhmäkilpailut alkavat noin klo 15.00.
Esiarvostelu alkaa mahdollisuuksien mukaan noin puolta tuntia aikaisemmin. Kilpailujen 
järjestys voi muuttua.
Ryhmäkehä sijaitsee A-hallissa ja kokoomakehät sijoitetaan kehien 20-21 ja 25-26 alueille.

Toivotamme mukavaa päivää Seinäjoella!

Näyttelytoimikunta
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