KAIKKIEN ROTUJEN NÄYTTELY
ALL BREED DOG SHOW 14.15.9.2019

Lauantaina 14.9.
FCI:n ryhmät 1, 3, 5, 7, 8
FCI 1 - Lammas- ja karjakoirat
FCI 3 - Terrierit
FCI 5 - Pystykorvat ja alkukantaiset koirat
FCI 7 - Kanakoirat
FCI 8 - Noutajat, vesikoirat ja ylösajavat

Sunnuntaina 15.9.
FCI:n ryhmät 2, 4, 6, 9, 10
FCI 2 - Pinserit, snautserit, molossit
FCI 4 - Mäyräkoirat
FCI 6 - Ajavat ja jäljestävät koirat
FCI 9 - Seurakoirat ja kääpiökoirat
FCI 10 - Vinttikoirat

Myös pennut 7-9 kk ja junior handler -kilpailu, joka on lauantaina
samalla Uudenmaan kennelpiirin piirinmestaruuskilpailu
ja sunnuntaina SM-osakilpailu

Suiston Kenttä | Meritullinkatu 9-11, Porvoo

Järjestäjät:
Suomen Rottweileryhdistys ry, Suomen Dobermannyhdistys ry,
Porvoon Palveluskoirat ry, Halkian Metsästysyhdistys ry

TERVETULOA PORVOON KAIKKIEN ROTUJEN KOIRANÄYTTELYYN!
Oheisena näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu
sekä koirasi näyttelynumero. Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisterikirja, rokotustodistukset, näyttelynumero ja -hihna, makuualusta, hakaneula sekä vesikippo. Ulkoiluta koirasi
ennen näyttelyalueelle saapumista.
Arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi
rotunsa parhaat koirat (ROP), ROP-veteraanit
sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat.

Näyttelypaikka
Näyttelypaikka: Suiston kenttä
Osoite: Meritullinkatu 9-11, 06100 Porvoo
Ajo-ohje:
Tämän aikataulukirjeen liitteenä on kartta, johon Suiston kenttä on merkitty. Opasteita on
teiden ja katujen varsilla jo ennen kaupunkia.
Suuren koiramäärän takia liikenne saattaa
ruuhkautua näyttelypaikan läheisyydessä. On
paikallaan varata riittävästi aikaa saapumiseen ja parkkipaikan etsimiseen ja suosia kimppakyytejä. Autojen jättäminen katujen varteen
vain luvallisille paikoille!
Paikoitusalueita löytyy esim: Borgå Gymnasium: Lukiokatu 10, 06100 Porvoo tai
Suiston venesatama: Itäinen Rantapromenadi 6

Sisääntulo
Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 7.30.
Koirien on saavuttava tarkastukseen viimeistään 1 tunti ennen ko. rodun arvioitua arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään klo 12.00.
Arvostelu alkaa kehissä 9:00 ja 10:00 välillä.
Huolehdi siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa
näyttelypaikalla.
Purkupaikalla voi jättää tavarat autosta, mutta auto pitää sen jälkeen siirtää välittömästi
muualle.

Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarinmuutoksia, joka on merkitty aikatauluun
*-merkillä. Mikäli haluat peruuttaa koirasi osallistumisen tuomarinmuutoksen vuoksi, lähetä
11.9. mennessä koiran tiedot, omat tilitietosi,
maksukuitti ja yhteystietosi osoitteeseen:
lilli.fremling@gmail.com

Siirrot ennalta ilmoitetulle varatuomarille on
merkitty #-merkillä ja nämä siirrot eivät oikeuta maksunpalautukseen. Huomioithan että
koiran sairastuessa ei ilmoittautumismaksua palauteta.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut arkisin klo
11–17 Showlink Oy: puh. (09) 887 30320 tai
email: info@showlink.fi
Tiedustelut näyttelypäivänä:
Katja Laitila, puh. 0451300147
katjalle.asiaa@gmail.com
Kaisa Levälampi, puh. 0504951121
dobechester@gmail.com
Johanna Lassinniemi, puh 0409604711
Eläinlääkäri Virve Kallio, paikalla molempina
päivinä klo 8-16.

Palkinnot
Palkinnot tulee noutaa palkintojenjakopisteestä
arvostelulomaketta vastaan. Palkintoja ei postiteta jälkikäteen. Näyttelyssä on käännöspalvelu.

Hinnasto ja muuta infoa
Sisäänpääsy aikuinen: 5€
Sisäänpääsy lapset 7-15v: 2€
Alle 7v lapset ilmaiseksi
Mobiililuettelo 2,99 €
Pysäköintimaksu: 5 €
Lähiparkki: 10€
HUOM! Varaathan käteistä mukaan!
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
ostaa sovelluksen kautta näyttelyä edeltävällä
viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.
Näyttelyssämme ei ole painettuja luetteloita.
Näyttelyn toimistosta voi ostaa rotukohtaisen
tulosteen hintaan 3€ per rotu.
Näyttelypaikalla on KarkkiPaten ruokakuja,
josta saa erilaista pientä ja isoa syötävää. Kehien ympärillä ei ole penkkejä, otathan oman
retki-tuolisi mukaan!

Turistikoiria voi tuoda näyttelyalueelle, muista
rokotustodistukset mukaan, sillä rokotukset tarkistetaan. Koirien jätökset ja muut roskat on kerättävä pois.
Noudata turvallisuusohjeita, jotta kaikilla on
mukava näyttelypäivä. Seuraa järjestäjen ohjeita pysäköinnissä ja telttojen ja häkkien sijoittelussa. Älä jätä tavaroitasi vartioimatta.
HUOM!
Koiria ei saa jättää kuumaan autoon!
Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan Suomen Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä ja niitä
täydentäviä ohjeita sekä rokotusmääräyksiä.

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton
hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä.
Näyttelyyn tultaessa näyttelyyn osallistuvilta
koirilta tarkastetaan rokotukset, turistikoirien
tulee esittää rokotustodistus. Näyttelytoimikunta ei suorita takaisin ilmoittautumismaksua,
mikäli koira hylätään puutteellisten tai vanhentuneiden rokotusten takia.
Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai lemmikkieläinpassi), johon on merkitty
rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, koiran
tunnistetiedot ja edelliset rokotukset. Kaikissa
Kennelliiton alaisissa tapahtumissa läsnä olevilla koirilla tulee 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 (3 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 muita 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.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen kaikille Kennelliiton virallisiin näyttelyihin, kokeisiin, kilpailuihin
ja testeihin osallistuville koirille.
Tunnistusmerkintänä hyväksytään tatuointi tai
mikrosiru. Tunnistusmerkinnät tarkastetaan
pistokokein. Epäselvä tatuointi tai toimimaton
mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-säännöt ja dopingvalvonta koskevat
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta
tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi

Mukavaa näyttelypäivää!
Ryhmäkilpailut - lauantai
Klo 15 Palkitsemistilaisuus Uudenmaan
Kennelpiirin kaverikoirat
Junior Handler finaali Milla Lähteenmäki
FCI 1 Nina Janger
FCI 3 Tiina Taulos
FCI 5 Tanya Ahlman-Stockmari
FCI 7 Hannele Jokisilta
FCI 8 Veli-Pekka Kumpumäki
Paras veteraani Knut Sigurd Wilberg
Paras kasvattajaryhmä Svend Lovenkjaer
Ryhmäkilpailut alkavat noin klo 15.30. Esiarvostelu aloitetaan noin puolta tuntia aikaisemmin.
Ryhmäkilpailujen aikataulu ja järjestys voi muuttua, joten koiran omistajan on itse huolehdittava
siitä, että on paikalla arvostelun alkaessa.

ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU
LAUANTAI
KEHÄ 1
Eeva Resko ...............................29
* meksikonkarvatonkoira, iso ....................2 10:00
* meksikonkarvatonkoira, keskikokoinen
1
* perunkarvatonkoira, iso............................1
* perunkarvatonkoira, keskikokoinen ....1
* lapinporokoira ..............................................3
* suomenlapinkoira .....................................21

KEHÄ 2
Svend Lovenkjaer, Tanska .......72
cockerspanieli ................................................30 10:00
- pennut ..............................................................3
- urokset............................................................10
- nartut .............................................................17
amerikancockerspanieli...............................6
englanninspringerspanieli .......................21 12:00
portugalinvesikoira........................................6
walesinspringerspanieli ...............................9

KEHÄ 3
Charlotte Höier, Tanska ...........85
shetlanninlammaskoira .............................38 09:30
- pennut ..............................................................2
- urokset............................................................14
- nartut .............................................................22
welsh corgi cardigan ...................................28 11:45
welsh corgi pembroke................................19

KEHÄ 4
Rosa Agostini, Italia .................73
sileäkarvainen noutaja ...............................14 10:00
lagotto romagnolo ......................................23
kiharakarvainen noutaja..............................3 12:00
kooikerhondje .................................................3
labradorinnoutaja ........................................30
- pennut ..............................................................3
- urokset............................................................13
- nartut .............................................................14

KEHÄ 5
Hannele Jokisilta .....................84
jackrussellinterrieri.......................................32 09:30
- pennut ..............................................................1
- urokset............................................................10
- nartut .............................................................21
parsonrussellinterrieri.................................10 11:15
chow chow ........................................................7
eurasier ...............................................................4
harmaa norjanhirvikoira ..............................2
jämtlanninpystykorva...................................2
karjalankarhukoira .........................................1
pohjanpystykorva ..........................................1
siperianhusky .................................................14
bretoni ................................................................1
stabijhoun .........................................................4
etnankoira .........................................................6

KEHÄ 6
Nina Janger ..............................87
australiankarjakoira .......................................1 09:00
australiankelpie ...............................................3
australianpaimenkoira ...............................19
beaucenpaimenkoira / beauceron..........1
belgianpaimenkoira, groenendael..........9
belgianpaimenkoira, laekenois.................2
belgianpaimenkoira, malinois...................6
belgianpaimenkoira, tervueren................6
bordercollie.....................................................10 11:45
itäeuroopanpaimenkoira ............................1
owczarek podhalanski..................................1
pieni amerikanpaimenkoira.......................1
polski owczarek nizinny ...............................1
saarloos wolfhond..........................................4
saksanpaimenkoira......................................14
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen .......8

KEHÄ 7
Tiina Taulos ..............................73
cairnterrieri......................................................26 10:00
ceskyterrieri ......................................................4
norfolkinterrieri ...............................................6
norwichinterrieri .............................................9 12:00
skotlanninterrieri ............................................8
valkoinen länsiylämaanterrieri..................6
vehnäterrieri .....................................................4
yorkshirenterrieri ..........................................10

KEHÄ 8

KEHÄ 11

Knut Sigurd Wilberg, Norja .....79

Virpi Sarparanta ......................28

silkkiterrieri........................................................6 09:30
sileäkarvainen kettuterrieri ......................12
airedalenterrieri...............................................2
bedlingtoninterrieri .......................................4
bullterrieri ..........................................................1
glen of imaalinterrieri .................................10
irlanninterrieri ..................................................5
karkeakarvainen kettuterrieri ....................7 11:45
kääpiöbullterrieri ............................................2
lakelandinterrieri ............................................2
manchesterinterrieri .....................................3
sealyhaminterrieri ..........................................1
skyenterrieri ......................................................9
borderterrieri..................................................15

auvergnenseisoja ...........................................1 10:00
bourbonnaisinseisoja ...................................1
englanninsetteri..............................................2
gordoninsetteri ...............................................6
pitkäkarvainen saksanseisoja ....................1
pointteri..............................................................1
punainen irlanninsetteri ..............................4
punavalkoinen irlanninsetteri ...................2
spinone ...............................................................2
* karkeakarvainen saksanseisoja..............2
* lyhytkarvainen saksanseisoja .................6

KEHÄ 9
Tanya Ahlman-Stockmari........81
* akita...................................................................1 09:30
* alaskanmalamuutti ...................................14
* amerikanakita ...............................................8
* basenji............................................................19
* buhund ............................................................2 11:45
* länsigöötanmaanpystykorva................20
* samojedinkoira...........................................15
* thai ridgeback ...............................................2

KEHÄ 10
Gunilla Skallman, Ruotsi .........87
bouvier................................................................2 09:00
lancashirenkarjakoira....................................2
mudi.....................................................................5
partacollie..........................................................8
pitkäkarvainen collie ...................................32
- pennut ..............................................................2
- urokset............................................................10
- nartut .............................................................20
pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira2 11:45
pumi.....................................................................1
schapendoes ....................................................7
schipperke .........................................................3
sileäkarvainen collie ....................................22
vanhaenglanninlammaskoira ...................3

Milla Lähteenmäki ...................17
Junior handler..................................................... 13:00
- Piirimestaruus................................................9
Junior handler.....................................................
- nuoremmat ....................................................5
- vanhemmat ..................................................12

KEHÄ 12
Veli-Pekka Kumpumäki ...........76
slovakiancuvac ................................................1 10:00
tsekinpaimenkoira .........................................3
valkoinenpaimenkoira ...............................12
amerikanstaffordshirenterrieri ..................6
australianterrieri............................................15
chesapeakelahdennoutaja .........................1 12:00
clumberinspanieli...........................................1
espanjanvesikoira...........................................6
fieldspanieli.......................................................2
irlanninvesispanieli ........................................4
kultainennoutaja ..........................................24
viiriäiskoira ........................................................1

KEHÄ 13
Irina Poletaeva .........................73
spitzien mittaus.................................................. 9:50
#faaraokoira ......................................................1 10:00
#portugalinpodengo, kk, pieni .................1
#portugalinpodengo, sk pieni ..................1
#grosspitz, valkoinen ....................................1
#kleinspitz, musta ja ruskea .......................9
#kleinspitz, muut värit ..................................8
#kleinspitz, valkoinen ...................................1
#mittelspitz, musta ja ruskea .....................5
#mittelspitz, muut värit................................7
#mittelspitz, valkoinen .................................4

#volpino italiano .............................................3 12:00
#italianseisoja...................................................3
#brasilianterrieri ..............................................4
#saksanmetsästysterrieri .............................4
#japaninpystykorva .......................................9
#novascotiannoutaja ..................................10
#biewerterrieri .................................................2

KEHÄ 14
Kimmo Mustonen ....................75
dandiedinmontinterrieri..............................4 10:00
englanninkääpiöterrieri ...............................6
kerrynterrieri.....................................................1
staffordshirenbullterrieri ...........................16
ibizanpodenco, lyhytkarvainen ................4
saksanpystykorva, keeshond...................12
saksanpystykorva, pomeranian..............26 12:15
shiba ....................................................................5
shikokunkoira...................................................1

KEHÄ 4
Rosa Agostini, Italia .................92
mäyräkoirien mittaus ....................................... 8:50
kaniinimäyräkoira karkeakarvainen........4 09:00
kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen ...........3
kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen ...........5
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen .....13
kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen .........12
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen.........20 11:00
mäyräkoira, karkeakarvainen ..................14
mäyräkoira, lyhytkarvainen ......................15
mäyräkoira, pitkäkarvainen........................6

KEHÄ 5
Hannele Jokisilta .....................67

kääpiösnautseri, musta ................................8 09:00
kääpiösnautseri, musta-hopea ...............17
kääpiösnautseri, pippuri & suola............13 10:30
kääpiösnautseri, valkoinen.........................3
pinseri..................................................................2
rottweiler .........................................................14

alppienajokoira ...............................................2 10:00
amerikankettukoira .......................................1
basset artésien normand ............................2
basset hound ...................................................1
beagle .................................................................8
dalmatiankoira...............................................17
grand basset griffon vendéen ...................4 11:45
karkeakarvainen bosnianajokoira/ barak1
lyhytkarvainen italianajokoira ...................1
pesukarhukoira ...............................................2
petit basset griffon vendéen .....................7
plottinajokoira .................................................1
rhodesiankoira.................................................6
suomenajokoira ............................................12
venäjänajokoira...............................................2

KEHÄ 2

KEHÄ 8

SUNNUNTAI
KEHÄ 1
Gunnel Adlercreutz .................57

Svend Lovenkjaer, Tanska .......79
newfoundlandinkoira .................................15 09:00
snautseri, pippuri & suola..........................12
tanskalais-ruotsalainen pihakoira............6 10:30
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen 15
tanskandoggi, musta ja harlekiini ...........3
tanskandoggi, sininen ..................................4
* ranskanbulldoggi ......................................24

KEHÄ 3
Charlotte Höier, Tanska ...........62
irlanninsusikoira ............................................12 10:00
skotlanninhirvikoira.......................................7
sloughi ................................................................2
unkarinvinttikoira ...........................................3
whippet ............................................................20 11:15
saluki..................................................................18

Knut Sigurd Wilberg, Norja .....83
papillon...............................................................9 09:00
cavalier kingcharlesinspanieli .................45
- pennut ..............................................................1
- urokset............................................................17
- nartut .............................................................27
afgaaninvinttikoira.......................................11 12:15
englanninvinttikoira......................................2
venäjänvinttikoira ........................................16

KEHÄ 9
Tanya Ahlman-Stockmari........77
* bichon frisé ..................................................12 09:30
* chihuahua, lyhytkarvainen ....................17
villakoirien mittaus ........................................... 11:00
* villakoira, iso, ha/ap/pu .............................1
* villakoira, iso, mu/ru/va .............................8

* villakoira, keskikokoinen, ha/ap/pu .....7
* villakoira, keskikokoinen, mu/ru/va .....6
* villakoira, kääpiö, ha/ap/pu .....................8
* villakoira, kääpiö, mu/ru/va .....................9
* villakoira, toy .................................................9

Virpi Leppälä ..............................3
appenzellinpaimenkoira .............................2 12:30
isosveitsinpaimenkoira ................................1
Junior handler..................................................... 13:00
- nuoremmat ....................................................6
- vanhemmat ..................................................19

KEHÄ 10
Gunilla Skallman, Ruotsi .........82

KEHÄ 13

bostoninterrieri ...............................................4 09:00
griffon belge .....................................................2
griffon bruxellois.............................................5
japanese chin ...................................................3
kiinanpalatsikoira, pekingeesi...................5
kromfohrländer ...............................................1
lhasa apso ..........................................................7 10:00
maltankoira .......................................................6
petit brabancon ............................................11
prahanrottakoira.............................................1
shih tzu ...............................................................8
tiibetinspanieli ...............................................24 12:00
venäjänbolonka ..............................................3
venäjäntoy, lyhytkarvainen ........................1
venäjäntoy, pitkäkarvainen ........................1

Irina Poletaeva .........................77

KEHÄ 11
Nina Janger ..............................25
apinapinseri ......................................................3 09:00
bokseri ................................................................5
dobermanni ....................................................11
estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen ...1
kanariandoggi .................................................1
leonberginkoira...............................................4

Tiina Taulos ..............................38
Harjoitusarvostelija Maija Mäkinen coton de tuléar
bolognese..........................................................1 10:30
coton de tuléar ................................................6
havannankoira .................................................9
kiinanharjakoira ............................................14
löwchen ..............................................................2
tiibetinterrieri ...................................................6

KEHÄ 12
Veli-Pekka Kumpumäki ...........40
bernhardinkoira, lyhytkarvainen..............2 10:00
bernhardinkoira, pitkäkarvainen .............3
berninpaimenkoira ......................................25
kaukasiankoira.................................................1
landseer ..............................................................1
tiibetinmastiffi .................................................7
venäjänmustaterrieri.....................................1

#kääpiöpinseri ...............................................38 09:30
- pennut ..............................................................3
- urokset............................................................17
- nartut .............................................................18
#kingcharlesinspanieli..................................5
#azawakh ...........................................................1 12:00
#italianvinttikoira............................................7
#mopsi ..............................................................21
#phalène ............................................................5

KEHÄ 14
Kimmo Mustonen ....................64
bordeauxindoggi............................................1 10:00
bullmastiffi ........................................................8
englanninbulldoggi ......................................7
hovawart ..........................................................17
pyreneittenkoira .............................................3 11:45
pyreneittenmastiffi ........................................1
shar pei ...............................................................1
* chihuahua, pitkäkarvainen....................26

Ryhmäkilpailut - sunnuntai
Junior Handler SM-osakilpailu Virpi Leppälä
FCI 2 Kimmo Mustonen
FCI 4 Rosa Agostini
FCI 6 Hannele Jokisilta
FCI 9 Gunilla Skallman
FCI 10 Charlotte Höier
Paras veteraani Knut Sigurd Wilberg
Paras kasvattajaryhmä Svend Lovenkjaer
Best in Show Knut Sigurd Wilberg
Ryhmäkilpailut alkavat noin klo 15.30. Esiarvostelu aloitetaan noin puolta tuntia aikaisemmin.
Ryhmäkilpailujen aikataulu ja järjestys voi
muuttua, joten koiran omistajan on itse huolehdittava siitä, että on paikalla arvostelun
alkaessa.

NÄYTTELYALUEEN KARTTA
Kehät 1-10 on hiekalla ja 11-14 nurmikolla

