Sotkamo 8.6.2019
Ryhmänäyttely FCI 2 sekä osa 5 & osa 6

Tervetuloa näyttelyymme! Oheisena on arvioitu aikataulu ja koiran näyttelynumero. Otathan mukaan koirasi rekisteri- ja rokotustodistuksen, näyttelynumeron sekä hakaneulan tms. numerolappua varten.
Näyttelypaikka: Tenetin koulun piha-alue.
osoite: Mustolantie 6, 88610 Vuokatti, Kajaani

Kaikki kehät ovat ulkona. Näyttelypaikalla on myös kioski.
Pääsymaksut: Luettelo 5 €, ei pääsymaksua, ei pysäköintimaksua.

HUOM: Näyttelypaikalla käy vain käteinen raha!

Aikataulu: Kehät alkavat klo 10 paitsi kehä 4, joka alkaa klo 9. Ole paikalla
vähintään puoli tuntia ennen rotusi arvioitua arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään klo 12:00. Muista että aikataulu on ohjeellinen, tuomari arvostelee
n. 15 koiraa tunnissa. Näytteilleasettajan on itse huolehdittava siitä, että on
ajoissa kehässä! Arvostelusta myöhästynyt koira voi saada vain laatuarvostelun.
Rokotukset ja tartuntataudit: Näyttelyyn tultaessa on esitettävä koiran
rokotustodistus – myös turistikoirasta, joka ei osallistu itse näyttelyyn.
Huomioi myös tartuntatauteja koskevat sekä antidoping-määräykset: www.
kennelliitto.fi. Kaikkien näyttelyyn osallistuvien koirien tulee olla tunnistusmerkittyjä.
Maksupalautukset: Olemme joutuneet tekemään tuomarimuutoksia. Maksun palautukseen oikeuttaa vain aikatauluun tähdellä (*) merkitty muutos.
Jos haluat peruuttaa osallistumisesi tuomarimuutoksen vuoksi (suomenpystykorva), ilmoita siitä viimeistään pe 7.6. lähetetyllä tekstiviestillä, sähköpostilla tai Whatsapp-viestillä tiedustelunumeroon/sähköpostiin ja ilmoita
tilinumero maksun palautusta varten. Merkillä # osoitettu muutos on ennalta
ilmoitettu varatuomari, eikä muutos oikeuta maksunpalautukseen.
Tiedustelut: puh. 044-5079162, kainuu.show@gmail.com
Palkinnot: Koirien saamat palkintoesineet on noudettava toimistosta näyttelyn aikana, niitä ei toimiteta jälkikäteen.

Tervetuloa – näyttelytoimikunta toivottaa kaikille erinomaista
näyttelypäivää!

Arvosteluaikataulu
KEHÄ 1
Marianne Holm................................................... 38
berninpaimenkoira............................................. 16
bullmastiffi............................................................. 4
bernhardinkoira, pitkäkarvainen................... 2
landseer................................................................... 1
dogo argentino.................................................... 2
mastiffi..................................................................... 1
dobermanni........................................................... 1
hovawart................................................................. 1
tanskandoggi, keltainen ja tiikeri................... 3
tanskandoggi, musta ja harlekiini................. 2
snautseri, musta................................................... 1
snautseri, pippuri & suola................................. 1
kääpiösnautseri, musta-hopea....................... 1
kääpiösnautseri, pippuri & suola.................... 1
kääpiösnautseri, valkoinen.............................. 1
KEHÄ 2
Marjo Nygård...................................................... 49
kääpiöpinseri......................................................... 6
rottweiler................................................................ 4
bokseri..................................................................... 2
cane corso.............................................................. 1
espanjanmastiffi................................................... 2
newfoundlandinkoira......................................... 6
# venäjänajokoira................................................ 5
# poitevin................................................................ 1
# plottinajokoira................................................... 1
# beagle................................................................... 9
# dreeveri................................................................ 5
englanninbulldoggi............................................ 7
KEHÄ 3
Juta Haranen, Viro.............................................. 71
jämtlanninpystykorva........................................ 22
harmaa norjanhirvikoira.................................... 18
valkoinen ruotsinhirvikoira.............................. 1
pohjanpystykorva................................................ 6
länsigöötanmaanpystykorva........................... 2
apinapinseri........................................................... 1
pinseri...................................................................... 3
pyreneittenkoira.................................................. 1
pyreneittenmastiffi............................................. 8
leonberginkoira.................................................... 9
KEHÄ 4
Katja Partanen.................................................... 89
karjalankarhukoira.............................................. 12
* suomenpystykorva.......................................... 13
itäsiperianlaika...................................................... 6
länsisiperianlaika................................................. 3
venäläis-eurooppalainen laika........................ 2
lapinporokoira...................................................... 4
suomenlapinkoira................................................ 25
lunnikoira................................................................ 2
suomenajokoira................................................... 22

RYHMÄKILPAILUT noin klo 15
FCI 2
FCI 5
FCI 6

Juta Haranen
Katja Partanen
Marjo Nygård

Paras veteraani
Marianne Holm
Paras kasvattajaryhmä Juta Haranen
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