
Tervetuloa näyttelyyn!

Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu rotu-
kohtaisine koiramäärineen sekä ilmoittamanne koiran nume-
rolappu. Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 8:00. Koirien 
tulee saapua näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen annet-
tua arvosteluajan alkamista, kuitenkin viimeistään klo 12:00.  
Huolehdi siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla. 

Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, ro-
kotustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittä-
mistä varten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista 
myös näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi.
Arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi rotunsa parhaat 
(ROP), ROP-veteraanit sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluok-
kiin kuuluvat koirat.

Näyttelypaikka

Näyttelypaikka sijaitsee osoitteessa Rantakatu 5, 92100 Raahe. 
Kenttä on sorakenttä meren läheisyydessä, joten tuuli voi olla 
vilpoisaa. Näyttelypaikalta on polku meren rantaan, jossa koi-
rien uittaminen on sallittua.
Tupakointi on sallittu vain siihen varatulla alueella.
Turistikoirat ovat sallittuja, ota rokotustodistukset mukaan. 
Rokotukset tarkistetaan kaikilta näyttelyalueelle tulevilta koi-
rita. 
Pidäthän näyttelyalueen siistinä ja siivoa koirien jätökset. 

Huom! Nauhalla eristetylle rakennusten väliselle puistoalu-
eelle sekä kartassa merkitylle Rantakadun ja Seminaarika-
dun välisille puistoalueille meno ehdottomasti kielletty.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17), puh. (09) 887 30 320
e-mail: info@showlink.fi 
Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttelypäivänä 
puh. 040 5394387 / Kati Heikkinen

Peruutukset
Näyttelyyn on tullut tuomarimuutoksia, jotka on merkitty ai-
katauluun *-merkillä. Mahdolliset peruutukset tuomarimuu-
toksen vuoksi on lähetettävä viimeistään 27.7.2017 postitetul-
la (postileima) kirjeellä osoitteseen: Satu Soukka, Pereentie 27, 
92120 Raahe tai sähköpostitse: satu.tuomikoski@gmail.com. 
Liitä mukaan koiran numerolappu sekä maksukuitti.

Palkinnot
Kunniapalkintoesineet on noudettavissa näyttelyn toimistos-
ta näyttelyn ajan esittämällä arvostelulomake. Palkintoja ei 
lähetetä postitse.

Hinnasto ja lisätietoja

Näyttelyyn sisäänpääsy ja pysäköinti on maksutonta. 
Näyttelyluettelon hinta on 6 euroa (käteismaksu). 
Näyttelypaikalla on kanttiini, jossa maksutapana vain kätei-
nen. Lähin pankkiautomaatti löytyy Raahesta osoitteesta 
Kirkkokatu 34.

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hy-
väksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tulta-
essa jokaisen koiran rokotustodistukset. Mikäli koira hylätään 
puuttuvien rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei suori-
teta takaisin.
Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai lemmikki-
eläinpassi), johon on merkitty rokotteen viimeinen voimassa-
olopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotukset. Jotta 
koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa 
seuraavat rokotukset:
Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus annetaan pennulle 
kaksi kertaa. Tehosterokotteesta tulee tapahtumahetkellä olla 
kulunut vähintään 21 vrk (3 viikon varoaika). Ensimmäinen te-
hosterokote on voimassa 1 vuoden. Vuoden iässä tai vanhem-
pana annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmiste-
yhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautiro-
kotuksesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 21 
vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden ikäiselle koiralle an-
nettu rokotus on voimassa 1 vuoden. Vähintään vuoden ikäisel-
le koiralle annettu rokotus on voimassa ko. rokotteen valmiste-
yhteenvedon mukaisesti. 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapa-
uksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen vii-
kon varoaika).
Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen 
jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehduk-
seen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, par-
vovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tulehdukseen, 
koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähin-
tään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman ta-
louden oireettomia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on asianmu-
kaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.
1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat eivät saa osallistua 
näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsään-
nöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton 
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyt-
telyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa 
tunnistusmerkinnän. Tunnistusmerkintä tarkastetaan ensisijai-
sesti koiran rekisteritodistuksesta ennen arvostelua/suoritusta. 
Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, 
on koiran 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 mik-
rosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.
Tunnistusmerkinnän mikrosirulla voi tarvittaessa saada näytte-
lypaikalla.

Hyvää näyttelypäivää!

Järjestäjä: RAAHEN KOIRAKERHO 

RAAHEN RYHMÄNÄYTTELY 
29.7.2017
FCI:N RYHMÄT 1 & 2



Arvioitu arvosteluaikataulu

 KEHÄ 1

 Anna Redlicka, Poland............................... 83

10:00 australiankarjakoira ................................................7
 australiankelpie .......................................................1
 bouvier ........................................................................1
 brienpaimenkoira / briardi ..................................6
11:00 hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen ...........1
 mudi .............................................................................2
 pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira .......2
 pumi .............................................................................1
 schapendoes.............................................................3
 schipperke .................................................................1
 vanhaenglanninlammaskoira .............................2
12:00 welsh corgi pembroke ..........................................11
 welsh corgi cardigan ..............................................25
 * australianpaimenkoira .......................................6
 * bordercollie ............................................................14
 
 KEHÄ 2

 Miroslaw Redlicki, Poland ......................... 80

10:00 belgianpaimenkoira, malinois ............................4
 belgianpaimenkoira, laekenois ..........................1
 belgianpaimenkoira, tervueren .........................3
 beaucenpaimenkoira / beauceron ...................2
 appenzellinpaimenkoira ......................................1
 hovawart ....................................................................1
 isosveitsinpaimenkoira .........................................1
 valkoinenpaimenkoira ..........................................9
 tsekinpaimenkoira ..................................................1
11:30 shetlanninlammaskoira ........................................21
 * sileäkarvainen collie ............................................9
 * pitkäkarvainen collie ..........................................27
 
 

 

 KEHÄ 3

 Teija Salmi-Aalto ........................................ 70

10:00 tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen ..8
 tanskandoggi, musta ja harlekiini .....................1
 tanskandoggi, sininen ...........................................7
 bullmastiffi  .................................................................2
 cane corso ..................................................................1
 dobermanni ..............................................................1
11:30 rottweiler....................................................................6
 bokseri ........................................................................5
 tanskalais-ruotsalainen pihakoira .....................2
12:15 newfoundlandinkoira ............................................11
 berninpaimenkoira .................................................24
 estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen .............2
 
 KEHÄ 4

 Marianne Holm .......................................... 70

10:00 snautseri, musta ......................................................3
 snautseri, pippuri & suola ....................................5
 kääpiösnautseri, musta-hopea ..........................11
 kääpiösnautseri, pippuri & suola .......................8
 kääpiösnautseri, valkoinen ..................................1
 kääpiösnautseri, musta .........................................1
12:00 apinapinseri ..............................................................1
 kääpiöpinseri ............................................................10
 englanninbulldoggi ...............................................6
13:00 leonberginkoira .......................................................6
 kanariandoggi ..........................................................1
 pyreneittenkoira ......................................................1
 pyreneittenmastiffi   .................................................1
 lancashirenkarjakoira ............................................3
 saksanpaimenkoira ................................................11
 saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen ................1

Loppukilpailut

FCI 1 Anna Redlicka

FCI 2 Marianne Holm

Paras veteraani Miroslaw Redlicki

Paras kasvattajaryhmä Marianne Holm

Best in Show Miroslaw Redlicki
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Tuomarinmuutos 18.7. - Laura Campion on valitettavasti estynyt saapumasta näyttelyymme arvostelemaan ja hänen rotunsa on 
siirretty arvosteltavaksi alla olevan aikataulun mukaisesti. 


