
 

  

ALASKANMALAMUUTTIEN PÄÄERIKOISNÄYTTELY 9.6.2018 

Oheisena näyttelyn arvosteluaikataulu ja koiran näyttelynumero. Näyttely pidetään Seuratalo 

Soihtulassa, Hurukselantie 1953, 46930 Huruksela. Suuren koiramäärän vuoksi näyttelyssä 

arvostelevat sekä Harry Tast, että ennalta varalle ilmoitettu Kirsi Honkanen.  

Muistathan ottaa näyttelyyn mukaan koiran rekisterikirjan, rokotustodistukset, näyttelynumeron ja 

hakaneulan. Muista myös koiran näyttelyhihna ja vesikuppi.  

 

Näyttelyyn saapuminen alkaa klo 8.00, ja koirien arvostelu alkaa klo 9.30. Näyttely on Drive-In, 

joten näyttelystä voi poistua, kun koira on osallistunut kaikkiin niihin luokkiin, joissa se on 

oikeutettu kilpailemaan.  

 

Eläinlääkärintarkastus 

Näyttelyssä ei ole varsinaista eläinlääkärintarkastusta, vaan se suoritetaan pistokokein. 

 

Huom! Rokotusmääräykset ovat muuttuneet 1.1.2015 alkaen. 

Rokotusmääräykset ja tunnistusmerkintä 
Penikkatautirokotus: Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia 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 (kolmen viikon varoaika). 

 

Tunnistusmerkintä (mikrosiru tai tatuointi) on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä. 

Tunnistusmerkinnät tarkistetaan pistokokein ennen arvostelua. Koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, 

suljetaan pois näyttelystä. Epäselvä tatuointi ja toimimaton mikrosiru estää koiran 

osallistumisen tapahtumaan. 

 

Näyttelytoimikunta ei suorita takaisin ilmoittautumismaksua, mikäli koira hylätään puutteellisten tai 

vanhentuneiden rokotusten tai puuttuvan tunnistusmerkinnän takia. Myöskään koiran sairastuminen 

ei oikeuta ilmoittautumismaksun palautukseen. 

 

Antidoping-valvonta 
Suomen kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-säännöt ovat astuneet voimaan 1.1.2007. 

Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen kennelliiton hyväksymiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 

Ajankohtaista tietoa osoitteesta www.kennelliitto.  

 

Tiedustelut 
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Maarit Hassinen, puh. 040 831 0570 

Muut tiedustelut: Rami Kovaljeff 044 342 4787 (iltaisin) ja Anne Korhonen 050 379 9631 
 

 

Hinnat: 

Erikoisnäyttelyn luettelo 2,- 

Näyttelypaikalla buffetti. Maksut vain käteisellä. 



 

  

ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU:

 

Kehä 1, tuomari Harry Tast   62 

9.30 Urokset Nuortenluokka 15 - alle 24 kk 5 

  Avoinluokka 15 kk ->  4 

  Käyttöluokka  10 

  Valioluokka   10 

 Nartut Nuortenluokka 15 - alle 24 kk 6 

  Avoinluokka 15 kk ->  9 

  Käyttöluokka  9 

  Valioluokka   9 

  Kasvattajaluokat  5 

  Jälkeläisluokat  2 

  ROP:n valinta  

    

Kehä 2, tuomari Kirsi Honkanen   35 

10.00 Urokset Pentuluokka 7 - 9 kk  3 

 Nartut Pentuluokka 5 - 7 kk   2 

  Pentuluokka 7 - 9 kk  4 

 Urokset Junioriluokka 9 - alle 18 kk 2 

  Veteraaniluokka yli 8 v  7 

 Nartut Junioriluokka 9 - alle 18 kk 7 

  Veteraaniluokka yli 8 v  3 

 Urokset Turistiluokka   6 

 Nartut Turistiluokka   1 

  Parikilpailu, ilmoittautuminen näyttelypaikalla  

  ROP-pennun ja ROP-veteraanin valinta  

 

 

  
 

            
 


