KEURUUN
RYHMÄNÄYTTELY
26.5.2019

Tervetuloa näyttelyymme 26.5.2019 !
Osoite navigaattoreille on
Keurusseläntie 14, 42700 Keuruu ja
sijaitsee Hotelli Keurusselän läheisyydessä, noin kahdeksan kilometriä
Keuruulta Kolhon/Vilppulan suuntaan.
Oheisena koirasi näyttelynumero ja
näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu.
Muistathan ottaa mukaan koiran rekisterikirjan ja rokotustodistukset, hakaneulan numerolappua varten, koiran
vesikupin, makuualustan ja näyttelyhihnan. Siivoathan koirasi jätökset
näyttelypaikalta, myös pysäköintialueelta!
Saapuminen näyttelyyn:
Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo
8.00. Koirien on tultava paikalle vähintään tuntia ennen ko. rodun arvosteluaikaa, viimeistään klo 12.
Näyttely on drive-in, joten arvostelun
jälkeen saavat niin halutessaan poistua
kaikki muut paitsi ROP-koirat, ROPveteraanit sekä rotunsa parhaisiin
kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat.
Ryhmäkilpailut alkavat kaikkien kehien
valmistuttua.
Näyttelyssä noudatetaan Suomen
Kennelliiton näyttelysääntöjä, mukaan
lukien rokotusmääräykset ja antidoping - säännöt. Tunnistusmerkintä on

pakollinen Kennelliiton virallisissa
näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa.
Jos koiran osallistuminen hylätään
puutteellisten rokotusten takia, ei
ilmoittautumismaksua makseta takaisin. Lisätietoa Kennelliiton kotisivuilta
tai Koiramme-lehdestä.
Muistathan hakea näyttelyssä koirasi
sijoituksen mukaiset palkinnot palkintojenjakopisteestä.
Palkintoja ei postiteta jälkikäteen.
Hinnat: Parkkimaksu 4€, luettelo 5€.
(vain käteisellä)
Tiedustelut: Ilmoittautumista koskevat
tiedustelut: puh. 040 417 1501 arkisin
klo 15.00 – 19.00 tai
e-mail info@bob-brand.fi.
Muut tiedustelut sekä näyttelypäivän
yht.tiedot Tuija Isokivi,
puh. 0400-132354 (ark. klo 17 jälkeen),
e-mail: tuija.isokivi@gmail.com
tai Riikka Saikkonen puh. 040-5764909
e-mail: saikkonenriikka@gmail.com
järj. Keuruun Seudun Kennelkerho ry,
Koskenpään Eräpojat ry,
Lapinjärven Metsästysseura ry

ARVIOITU AIKATAULU

kehä 1
Hannu Talvi (75)
eurasier
2 9.00
kishunkoira
1
lapinporokoira
2
pohjanpystykorva
4
suomenlapinkoira
10
suomenpystykorva
5
volpino italiano
2
amerikanvesispanieli
1
kultainennoutaja
19
# basenji
2
# harmaa norjanhirvikoira 9
# jämtlanninpystykorva
4
# länsigöötanmaanpystykorva 2
# karjalankarhukoira
4
# perunkarvatonkoira, pieni 1
# siperianhusky
7

kehä 2
Janiki Steinbock (82)
welsh corgi cardigan
13 9.00
welsh corgi pembroke
18
australianpaimenkoira
18
bouvier
2
amerikanstaffordshirenterrieri 6
staffordshirenbullterrieri 25

kehä 3
Kirsi Honkanen (66)
akita
alaskanmalamuutti
amerikanakita
kleinspitz, muun väriset
mittelspitz, musta/ruskea
mittelspitz, muun väriset
mittelspitz, valkoinen
pomeranian
keeshond
chow chow
islanninlammaskoira
itäsiperianlaika
japaninpystykorva
samojedinkoira

4 10.00
4
6
5
2
7
1
5
4
2
3
2
4
17

kehä 4
Maija Mäkinen (87)
australianterrieri
10 9.00
amerikankääpiökettuterrieri 1
borderterrieri
6
cairnterrieri
12
glen of imaalinterrieri
6
irlanninterrieri
2
jackrussellinterrieri
16
kerrynterrieri
2
kettuterrieri kk
6
kettuterrieri sk
9
saksanmetsästysterrieri
2
silkkiterrieri
4
skotlanninterrieri
5
vehnäterrieri
6

kehä 5
Nina Janger (85)
owczarek podhalanski
2 9.00
pieni amerikanpaimenkoira 1
polski owczarek nizinny
2
schapendoes
5
schipperke
11
belgianpaimenkoira, groenendael 11
belgianpaimenkoira, laekenois
2
belgianpaimenkoira, malinois
5
belgianpaimenkoira, tervueren
10
ceskoslovensky vlcak
1
brienpaimenkoira/briardi 1
maremmano-abruzzese
1
australiankarjakoira
4
australiankelpie
7
hollanninpaimenkoira, lk 3
hollanninpaimenkoira, pk 1
lancashirenkarjakoira
4
tsekinpaimenkoira
1
valkoinenpaimenkoira
9
vanhaenglanninlammaskoira 4

kehä 6
Reia Leikola-Walden (74)
espanjanvesikoira
kooikerhondje
lagotto romagnolo
novascotiannoutaja
portugalinvesikoira
amerikancockerspanieli
cockerspanieli
englanninspringerspanieli
labradorinnoutaja
kiharakarvainennoutaja
sileäkarvainennoutaja
walesinspringerspanieli

13 10.00
4
4
6
1
7
4
7
18
5
2
3

kehä 7
Tanya Ahlman-Stockmari (84)
bordercollie
12 9.00
collie pk
18
collie sk
7
shetlanninlammaskoira
23
* saksanpaimenkoira
12
* saksanpaimenkoira, pk 1
* mudi
2
* pyreneittenpaimenkoira pk 3
* norwichinterrieri
1
* brasilianterrieri
1
* parsonrussellinterrieri
1
* valkoinen länsiylämaanterrieri 2
* yorkshirenterrieri
1

Tuomari arvostelee n. 15-20 koiraa
tunnissa.
Ennalta ilmoitettu varatuomari
#-merkillä.
Näytt.maksun palautukseen oikeuttava tuomarimuutos *-merkillä.

Toivotamme kaikille
miellyttävää ja onnistunutta
näyttelypäivää!

