KEHÄ 11 Riitta Niemelä
85
englanninspringersp.,ei pen 33 9.00
urokset 13, nartut 20
sileäkarvainen noutaja,ei pen29 11.00
urokset 13, nartut 16
cockerspanieli, ei pen 23
urokset 11, nartut 12

SUNNUNTAI 8.5.2022

KEHÄ 1 Brigita Kremser
71
*shetlanninlammaskoira, pen 2 10.00
belgianpaimenkoira,
- tervueren
15
- malinois 		
6
- groenendael
9
11.30
hollanninpaimenkoira,
- pitkäkarvainen
1
- karkeakarvainen
1
- lyhytkarvainen
3
itäeuroopanpaimenkoira 2
vanhaenglanninlammaskoira 4
bichon frisé		
12
griffon belge
4
griffon bruxellois
6
petit brabancon
6
KEHÄ 2 Kimmo Mustonen
65
tiibetinspanieli
20
10.00
urokset 9, nartut 11
bostoninterrieri
3
karpaattienkoira
1
kuvasz		
1
maremmano-abruzzese 2
tsekinpaimenkoira
3
schipperke		
2
portugalinpodengo, kk, pieni 1 12.00
portugalinpodengo, sk, pieni 3
portugalinpodengo, sk, keskikok.1
islanninlammaskoira 3
suomenpystykorva
1
karjalankarhukoira
1
lapinporokoira
2
alaskanmalamuutti
8
venäjänvinttikoira
5
italianvinttikoira
8
KEHÄ 3 Leila Kärkäs
62
basenji		
7
10.00
länsigöötanmaanpystykorva 4
puli, muut värit
1
pieniamerikanpaimenkoira 2
serra de airesinpaimenkoira 1
bordercollie
9
bouvier		
3
11.30
partacollie		
2
picardienpaimenkoira 1
sileäkarvainen collie 4
etelävenäjänkoira
1
*valkoinenpaimenkoira, pen 1
whippet		
26
pennut 2, urokset 8, nartut 16		
KEHÄ 4 Kirsti Louhi
75
pitkäkarvainen collie 29
10.00
pennut 2, urokset 7, nartut 20		
löwchen
2
markiesje		
1

chihuahua, pitkäkarvainen 19 12.00
chihuahua, lyhytkarvainen 11
lhasa apso		
5
venäjänbolonka
8
KEHÄ 5 Marie Thorpe
83
saksanpystykorva, keeshond12 10.00
spitzien mittaus		
saksanpystykorva,
- mittelspitz, muut värit 16
10.50
- mittelspitz, musta ja ruskea 7
- mittelspitz, valkoinen 5
- kleinspitz, musta ja ruskea 3 12.30
- kleinspitz, muut värit 6
- kleinspitz, valkoinen 2
- pomeranian
20
urokset 10, nartut 10
akita		
11
faaraokoira		
1
KEHÄ 6 Paul Lawless
80
* eurasier		
3
10.00
* chow chow
2
¤ japaninpystykorva 5
¤shiba		
6
¤ mopsi 		
17
¤ japanese chin
4
12.00
¤ bolognese
3
¤ shih tzu		
3
¤ kiinanharjakoira
12
* tiibetinterrieri
9
* papillon		
7
* phalène		
3
* kiinanpalatsikoira, pekingeesi6
KEHÄ 7 Sanna Koponen
79
villakoira,
- iso, ha/apr/pun.
3
10.00
- iso, mu/ru/va
7
villakoirien mittaus
10.45
- keskikokoinen, ha/apr/pun.15
- keskikokoinen, mu/ru/va 12
- kääpiö, ha/apr/pun. 13
- kääpiö, mu/ru/va
4
- toy		
12
coton de tuléar
12
kromfohrländer
1
KEHÄ 8 Heather Cox
83
cavalier kingcharlesinspanieli25 10.00
urokset 8, nartut 17		
kingcharlesinspanieli 3
havannankoira
21
pennut 2, urokset 7, nartut 12		

maltankoira
2
13.00
prahanrottakoira
7
venäjäntoy, lyhytkarvainen3
venäjäntoy, pitkäkarvainen4
welsh corgi pembroke 18
KEHÄ 9 Pirjo Aaltonen
84
#welsh corgi cardigan 12
10.00
australianpaimenkoira 15
beaucenpaimenkoira / beauceron5
brienpaimenkoira / briardi 1
12.00
pitkäkarv. pyreneittenpaimenkoira 1
polski owczarek nizinny 1
ranskanbulldoggi
13
irlanninsusikoira
7
skotlanninhirvikoira
2
saluki		
15
afgaaninvinttikoira
4
azawakh		
1
sloughi		
2
unkarinvinttikoira
5
KEHÄ 10 Sonny Ström
84
schapendoes
5
10.00
australiankelpie
6
mudi		
4
lancashirenkarjakoira 7
valkoinenpaimenkoira, ei pen13 11.15
saksanpaimenkoira
6
saksanpaimenkoira, pitkäkarv.2
shetlanninlammaskoira, ei pen 41
urokset 13, nartut 28
KEHÄ 11 Riitta Niemelä
76
jämtlanninpystykorva 4
10.00
harmaa norjanhirvikoira 6
valkoinen ruotsinhirvikoira 2
pohjanpystykorva
4
suomenlapinkoira
18
samojedinkoira
6
12.00
jakutianlaika
1
lunnikoira		
1
perunkarvatonkoira, iso 1
perunkarvatonkoira, keskikok. 1
meksikonkarvatonkoira, iso 1
shikokunkoira
2
siperianhusky
23
urokset 11, nartut 12
amerikanakita
5
ibizanpodenco, lyhytkarvainen 1

Tervetuloa Saloon 7.-8.5.2022!
Tässä kirjeessä on Salon ryhmänäyttelyiden
ohjeellinen aikataulu sekä liitteenä koirasi
näyttelynumero, joka oikeuttaa koiran sekä
yhden henkilön sisäänpääsyyn. Näyttelypaikalle pääsee klo 8:00 alkaen ja arvostelu
kehissä alkaa klo 10:00, paitsi lauantaina kehässä 11 klo 9:00. Näyttelypaikalla on oltava
viimeistään klo 12:00.
Muista ottaa mukaan näyttelynumero, koirasi rekisterikirja ja rokotustodistukset, hakaneula tms. numerolapun kiinnittämistä
varten, koiralle näyttelyremmi ja vesikuppi
sekä makuualusta.
Hinnat
Sisäänpääsymaksu 5€
Mobiililuettelo 2,99 €
Ei pysäköintimaksua.
Sähköinen näyttelyluettelo
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja reaaliaikaisen tulospalvelun tuottava
mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa
App Store- ja Google Play -sovelluskaupoista nimellä ”Showlink-mobiili”. Sovellus
on maksuton. Sähköisen näyttelyluettelon
hinta sovelluskaupassa on 2,99 €. Luettelo
julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello
6:00.
Näyttelypaikka Moision koulun kenttä,
Uskelankatu 13, Salo
Tuomarimuutokset Aikatauluun on merkitty *-merkillä tuomarinmuutokset, jotka
oikeuttavat näyttelymaksun palautukseen.
#-merkillä on merkitty ennakkoon ilmoitettu varatuomari eikä ilmoittautumismaksua
näistä palauteta. Ilmoittutumisaikana
julkaistut tuomarinmuutokset on merkitty
¤-merkillä; nämä muutokset oikeuttavat
maksunpalautukseen vain muutosta ennen
ilmoitettujen koirien osalta.
Peruuttaessasi koiran ilmoittautumisen aikatauluihin merkityn tuomarinmuutoksen

perusteella, lähetä peruutus sähköpostitse
ennen 6.5.2022. Ilmoita viestissäsi: koiran rekisterinumero, koiran virallinen nimi, koiran
kilpailunumero tässä näyttelyssä, ilmoittajan nimi ja tilinumero sekä ilmoittautumismaksun suuruus. Lähetä sähköposti: meira.
kurvinen@gmail.com. Maksut palautetaan
näyttelyn jälkeen.
Ilmoittaessaan koiran tapahtumaan omistaja sitoutuu noudattamaan tapahtuman liittyviä sääntöjä ja ohjeita.
Rokotukset Kaikkien näyttelyyn osallistuvien
koirien on oltava rokotettu Kennelliiton voimassa olevien rokotusmääräysten mukaisesti. Koiran rokotustodistuksen lisäksi myös Kennelliiton
Omakoira-mobiilisovellus toimii virallisena rokotustodistuksena kotimaisissa koiranäyttelyissä ja
-kokeissa. Rokotustodistuksessa tulee olla merkitty rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, koiran
tunnistetiedot ja edelliset rokotukset. Jotta koira
voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset: Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdusrokotus:
Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia, parvovirusripulia ja tarttuvaa maksatulehdusta vastaan vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta
tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään
21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden
iässä annettu tehosterokotus on voimassa
yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana
annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen
valmisteyhteenvedon mukaisesti. Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika).
Alle vuoden iässä annettu rokotus on voimassa
yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana
annetut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen
valmisteyhteenvedon mukaisesti. Vanhentuneen
penikka- ja raivotautirokotuksen varoaika: Jos
koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus
kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa. Koira saa osallistua seuraavana

päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta. Mikäli koira hylätään puuttuvien
rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei suoriteta takaisin. Muita tartuntatauteihin liittyviä
määräyksiä Jos koira sairastuu penikkatautiin,
parvovirusripuliin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms. hengitystie- tai 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. Loistartunnat
on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira
voi olla läsnä tapahtumassa.
Tunnistusmerkintä Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tunnistusmerkintä on pakollinen kaikille virallisiin näyttelyihin, kokeisiin,
kilpailuihin ja testeihin (jäljempänä tapahtuma)
osallistuville koirille. Mikäli koiralla on siru, jota
yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on koiran
LAUANTAI 7.5.2022

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. Antidopingvalvonta Suomen Kennelliiton
valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.
Ajankohtaista tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi.

Tiedustelut Ilmoittautumisia koskevat
tiedustelut dogstopvantaa@gmail.com.
Muut tiedustelut Mervi Levander ilt. klo 1821 p. 044 554 4104
e-mail: mervi.levander@gmail.com
Tiedustelut VAIN näyttelypäivinä:
p. 044 554 4104

ARVIOITU AIKATAULU

KEHÄ 1 Leila Kärkäs 48
* bullterrieri		
4
kultainennoutaja
18
10.00 KEHÄ 5 Kirsi Tevalin 55
portugalinvesikoira
10
11.00 tuomari on joutunut perumaan tulonsa
amerikancockerspanieli 4
KEHÄ 6 Kirsti Louhi 62
kääpiöpinseri
16
barbet		
4
10.00
KEHÄ 2 Paul Lawless 74
espanjanvesikoira
4
* newfoundlandinkoira 13
10.00
lagotto romagnolo
10
¤ jackrussellinterrieri 46
11.00 walesinspringerspanieli3
pennut 3, urokset 20, 		
dandiedinmontinterrieri 4
nartut 23		
12.30 lakelandinterrieri
1
11.30
¤ skyenterrieri
1
tenterfieldinterrieri
1
¤ silkkiterrieri
3
biewerterrieri
2
* leonberginkoira
10
valkoinen länsiylämaanterrieri 5
* pyreneittenmastiffi
1
shar pei		
1
KEHÄ 3 Erica Pettersson 61
tanskandoggi, mu/harl 12
mäyräkoirien mittaus 10.00
tanskandoggi, ke/ti
7
mäyräkoira, pitkäkarvainen 5
10.15 tanskandoggi, sininen 1
mäyräkoira, karkeakarvainen17
* cane corso
3
mäyräkoira, lyhytkarvainen8
* kanariandoggi
1
kääpiömäyräkoira pitkäkarv.10 12.15 * broholminkoira
3
kääpiömäyräkoira kk. 3
KEHÄ 7 Kimmo Mustonen 66
kääpiömäyräkoira lk. 10
snautseri, musta
2
10.00
kaniinimäyräkoira pk. 5
snautseri, pippuri & suola 11
kaniinimäyräkoira lk. 3
kääpiösnautseri, p& s 10
KEHÄ 4 Heather Cox 72
kääpiösnautseri, musta 6
11.30
amerikanstaffordshirenterrieri6 10.00 kääpiösnautseri, mu-ho 10
parsonrussellinterrieri 21
staffordshirenbullterrieri 21
urokset 8, nartut 13		
pennut 1, urokset 9, nartut 11
norfolkinterrieri
4
12.00 * bordeauxindoggi
1
norwichinterrieri
8
* bullmastiffi
5
vehnäterrieri
19		
KEHÄ 8 Sonny Ström
66
yorkshirenterrieri
6
bokseri		
10
10.00
* brasilianterrieri
4
berninpaimenkoira
13

appenzellinpaimenkoira1
pyreneittenkoira
4
11.30
rottweiler		
7
tiibetinmastiffi
8
venäjänmustaterrieri 1
dobermanni
6
pinseri		
5
apinapinseri
1
tansk.-ruots. pihakoira 10
KEHÄ 9 Marie Thorpe
83
irlanninterrieri
7
10.00
kerrynterrieri
6
australianterrieri
14
borderterrieri
13
11.30
karkeakarv. kettuterrieri11
sileäkarv. kettuterrieri 10
glen of imaalinterrieri 9
manchesterinterrieri 9
englanninkääpiöterrieri 4
KEHÄ 10 Pirjo Aaltonen
80
bernhardinkoira, lk
2
10.00
bernhardinkoira, pk
3
hovawart		
12
novascotiannoutaja
19
11.00
labradorinnoutaja
26
12.15
urokset 10, nartut 16
#clumberinspanieli
1
#fieldspanieli
3
#kooikerhondje
5
#kiharakarvainen noutaja 1
#cockerspanieli, pen 1
#englanninspringerspanieli, pen 1
#sileäkarvainen noutaja, pen 2
#cairnterrieri
4

