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Tervetuloa näyttelyyn!

Oheisena arvioitu arvosteluaikataulu ja koiran 
näyttelynumero.  
Otathan mukaan koiran rekisteri- ja rokotusto-
distuksen, näyttelynumeron ja sille pidikkeen 
sekä koiralle näyttelytaluttimen, vesikupin ja 
mahdollisesti makuualustan.

Näyttelypaikka on Roninkangas, Puolangan 
Moottorikerhon rata. 

Ajo-ohjeet pohjoisen suunnasta: 
Puolangalta noin 15,5 km Paltamon suuntaan, 
kantatie 78. Osoitteessa Paltamontie 155 olevas-
ta risteyksestä käännytään oikealle.

Etelästä päin Paltamosta noin 47 km Puolangan suuntaan, kanta-
tie 78. Osoitteessa Paltamontie 155 olevasta risteyksestä käänny 
vasemmalle.

Risteyksessä on opasteet molemmista suunnista tuleville. Risteyk-
sestä ajetaan soratietä näyttelypaikalle noin 2 km. 

Arvostelu alkaa klo 10. Ole paikalla noin puoli tuntia ennen rotusi 
arvioitua arvosteluaikaa. Aikataulu on ohjeellinen, tuomari arvoste-
lee noin 15-20 koiraa tunnissa. 

Olemme joutuneet tekemään tuomarimuutoksia, merkitty aikatau-
luun # -merkillä tai tähdellä *. #-merkillä merkityt rodut arvostelee 
etukäteen varalle ilmoitettu tuomari, siirrot eivät oikeuta maksupa-
lautuksiin. Mikäli haluat peruuttaa tähdellä * merkityn rodun osallis-
tumisen, ilmoita koiran rotu, nimi ja kilpailunumero sekä tilinumero-
si sähköpostitse tai Whatappilla allaolevaan tiedusteluosoitteeseen / 
numeroon viimeistään perjantaina 12.8. 

Puolanka RN 13.8.2022, FCI 2/9 ja 4/6 

KEHÄ 1 Juta Haranen, Estonia ....... 77
bokseri ............................................................9 .......10.00
bordeauxindoggi ........................................2
mallorcandoggi ...........................................1
bullmastiffi ....................................................8
pyreneittenmastiffi ....................................2 .......11.00
tiibetinmastiffi .............................................1
bernhardinkoira, lyhytkarvainen ..........5
bernhardinkoira, pitkäkarvainen ..........4
pyreneittenkoira .........................................3
keskiaasiankoira ..........................................1
kaukasiankoira.............................................1 .......12.00
leonberginkoira..........................................10
berninpaimenkoira ...................................15
hovawart........................................................2
shar pei ...........................................................4
englanninbulldoggi...................................2
apinapinseri ..................................................1
griffon belge .................................................1
griffon bruxellois ........................................1
havannankoira .............................................4
KEHÄ 2 Jarmo Hilpinen .................. 56
mäyräkoirien mittaus  ............................................9.55
kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen ........5 .......10.00
mäyräkoira, lyhytkarvainen ...................14
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen ....2 .......11.00
mäyräkoira, karkeakarvainen ................18
kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen ........2 .......12.15
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen .......5
mäyräkoira, pitkäkarvainen ....................8
entlebuchinpaimenkoira .........................1
appenzellinpaimenkoira ..........................1
KEHÄ 3 Raimo M Viljanmaa ........... 42
suomenajokoira .........................................36 .....10.00
- urokset 16
- nartut 20................................................................11.00
venäjänajokoira ...........................................6 .......12.00

KEHÄ 4 Jurate Butkiene, Lithuania 71
dalmatiankoira ...........................................10 .....10.00
# amerikankettukoira ................................2
# eestinajokoira ...........................................2
# puolanjahtikoira ......................................1
# karkeakarvainen istrianajokoira ........1
petit basset griffon vendéen ..................2 .......11.00
# beagle ........................................................10
# dreeveri .......................................................4
tanskandoggi, keltainen ja tiikerij ........8 .......12.00
tanskandoggi, musta ja harlekiini ........4
tanskandoggi, sininen ..............................1
# cane corso ..................................................3
# dobermanni ..............................................6 .......13.00
# snautseri, musta ......................................1
# snautseri, pippuri & suola ....................6
# kääpiösnautseri, musta .........................1
# kääpiösnautseri, musta-hopea ..........3
# kääpiösnautseri, pippuri & suola .......3
# kääpiösnautseri, valkoinen ..................3
KEHÄ 5 Zidy Munsterhielm-Ehnberg ..........67
papillon ..........................................................5 .......10.00
phalène ..........................................................9
japanese chin ...............................................2
bichon frisé ...................................................7 .......11.00
coton de tuléar ............................................7
venäjäntoy, pitkäkarvainen ....................1
venäjänbolonka ..........................................4
kiinanpalatsikoira, pekingeesi ...............1 .......12.00
kiinanharjakoira ..........................................8
villakoirien mittaus .............................................. 12.45
villakoira, iso, ha, ap, pu............................2
villakoira, iso, mu, ru, va ...........................5
villakoira, keskikokoinen, ha, ap, pu ....3
villakoira, keskikokoinen, mu, ru, va ....2
villakoira, kääpiö, ha, ap, pu ....................3
villakoira, kääpiö, mu, ru, va....................4
villakoira, toy ................................................4

KEHÄ 6 Beata Petkevica, Latvia ..... 51
rottweiler .......................................................3 .......10.30
sao miguelinfila ...........................................1
newfoundlandinkoira ...............................8
tanskalais-ruotsalainen pihakoira ........2
kääpiöpinseri ..............................................11
cavalier kingcharlesinspanieli ...............11 .....12.00
ranskanbulldoggi ......................................11
mopsi ..............................................................4
KEHÄ 7 Kati Kilpeläinen-Turunen .. 50
chihuahua, lyhytkarvainen .....................8 .......10.00
chihuahua, pitkäkarvainen ....................17
tiibetinspanieli ............................................13 .....11.30
bolognese .....................................................3
lhasa apso......................................................1 .......12.30
löwchen .........................................................1
tiibetinterrieri ...............................................7

Ei pysäköintimaksua, ei sisäänpääsymaksua. 
Mobiililuettelo 2,99 €.

Näyttelyssämme on käytössä reaaliaikainen 
tulospalvelu ja sähköinen näyttelyluettelo, 
useimmissa kehissä myös sähköinen arvostelu. 

Luettelo toimii mobiilisovelluksella, joka on 
ladattavissa App Store- ja Google Play -so-
velluskaupoista nimellä ”Showlink-mobiili”.  
Sovellus on maksuton, mobiililuettelon hinta 
sovelluskaupassa on 2,99 €. Luettelo julkaistaan 
näyttelypäivän aamuna kello 6:00. 

Sähköiset arvostelut toimitetaan koiran ilmoitta-
jan sähköpostiin ja ovat luettavissa myös Showlinkin tulospalvelussa 
sekä Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä.

Tiedustelut: puh. 044-5079162, kainuu.show@gmail.com, myös 
näyttelypäivänä.

Koirien saamat palkintoesineet on noudettava palkintojenjaosta 
näyttelyn aikana, niitä ei toimiteta jälkikäteen.

Tervetuloa – näyttelytoimikunta toivottaa kaikille erinomaista 
näyttelypäivää!


