
 

 
 

     
 

Tervetuloa 

 leonberginkoirien erikoisnäyttelyyn  
Teivon raviradalle Tampereelle lauantaina 12.5.2018 

Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 8:30. Koirien tulee saapua näyttelypaikalle hyvissä ajoin, kuitenkin klo 
12 mennessä. Arvostelu alkaa kehissä klo 10:00. Vähäisen pentumäärän vuoksi olemme joutuneet peruut-
tamaan tuomari Jouni Nummelan tulon. Muista ottaa mukaan koiran näyttelynumero (ohessa) sekä rekisteri- 
ja rokotustodistukset, vesikuppi, makuualusta, kestävä panta, talutin ja näyttelyhihna.  
 
Rokotukset 
Rokotustodistukset tarkistetaan koirien tullessa näyttelypaikalle. Rokotusten on oltava SKL-FKK:n määräys-
ten mukaiset (julkaistu mm. Koiramme-lehdessä). Mikäli koira hylätään puuttuvien rokotusten vuoksi, ilmoit-
tautumismaksua ei palauteta. Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton antidoping ohjeita. 
 
Tunnistusmerkintä 
Näyttelyyn osallistuvilla koirilla on oltava tunnistusmerkintä (mikrosiru tai tatuointi). Mikäli koira on merkitty 
jollakin muulla kuin Indexel- tai Datamars-mikrosirulla, näytteilleasettajan on tuotava mukanaan laite, jolla 
siru voidaan lukea. Tässä näyttelyssä ei ole varsinaista eläinlääkärintarkastusta, vaan suoritetaan pistokokei-
ta. Koirien kivekset tutkii ulkomuototuomari kehässä. Myös pentuluokan koirilla tulee olla normaalisti laskeu-
tuneet kivekset. 
 
Muita asioita 

 Näyttelypaikan välittömässä läheisyydessä on runsaasti ilmaista pysäköintitilaa. Pysäköintiä ohjaavien 
henkilöiden ohjeita on noudatettava. 

 Älä jätä koiraa aurinkoisella säällä autoon. Alueella olevia autoja tarkkaillaan. Jos kehotuksesta huolimat-
ta koiria ei poisteta kuumista autoista, asiasta tiedotetaan Kennelliittoon, jolloin asia siirtyy kurinpitolauta-
kunnan käsittelyyn.  

 Koirien jätökset sekä koirista kammatessa ja harjatessa irtoavat karvat ja muutkin roskat on vietävä jä-
tesäkkeihin. 

 Näyttelypaikalla on kanttiini, josta saa juotavaa ja syötävää. 

 Epäviralliseen parikilpailuun sekä lapsi ja leonberginkoira kilpailuun voi ilmoittautua näyttelypaikalla. Ei 
osallistumismaksua.  

 

Koirien lukumäärät ja arvostelujärjestys 
Kehä 1, urokset 
Tuomari Joan Rushby (UK) 
Arvostelu alkaa klo 10:00 

Kehä 2, nartut 
Tuomari Kerry Rushby (UK) 
Arvostelu alkaa klo 10:00 

pikkupentuluokka 5-7kk 1 pikkupentuluokka 5-7kk 6 

pentuluokka 7-9kk 4 pentuluokka 7-9kk 2 

junioriluokka 9 junioriluokka 9 

nuortenluokka 7 nuortenluokka 8 

avoinluokka 15 avoinluokka 17 

valioluokka 13 valioluokka 8 

veteraaniluokka 2 veteraaniluokka 6 

Yhteensä 51 Yhteensä 56 

Eri luokkien alkamisaikaa voi arvioida sen perusteella, että tuomarit arvostelevat arviolta 10–15 koiraa tun-
nissa. 



 

HUOM! ROP-pentu valitaan heti pentuluokkien jälkeen kehässä 1 (Joan Rushby)! 

 

"Iso kehä” noin klo 13 

Lapsi ja leonberginkoira Kati Mäkinen 
Parikilpailu Kerry Rushby 
Jälkeläisluokka Kerry Rushby 
Näyttelyn vanhin leo Kaj Lindstedt 
Näyttelyn pitkämatkaisin leo Kaj Lindstedt 
ROP-kasvattajaluokka Joan Rushby 
ROP-veteraani Kerry Rushby 
ROP Joan Rushby 

Ajo-ohjeet 
 
Teivon ravirata sijaitsee osoitteessa Velodromintie 2, 33420 Tampere. Tieltä numero 65 (Paasikiven-
tie/Vaasantie) käännytään Ravitielle, siitä Mikkolantielle ja edelleen Velodromintielle. Parhaiten perille pää-
see seuraamalla Teivon raviradan kylttejä. 

 

 

Tiedustelut:  Katja Härmä, puh. 040 566 5566 (näyttelypaikkaa koskevat asiat) 
 Sanna Roste-Torniainen, puh. 050 546 1086 (ilmoittautumisia koskevat asiat) 

 

Toivotamme sinulle ja koirallesi menestyksekästä näyttelypäivää 

SUOMEN LEONBERGINKOIRAT ry 



 

 
 
Peruutus  
Mahdolliset peruutukset tuomarimuutoksen johdosta (Jouni Nummela / pentuluokat) pyydetään 
toimittamaan viimeistään perjantaina 11.5.2018 postitetulla (postileima)kirjeellä. Täytä alla oleva 
lomake sekä postita lomake, numerolappu ja kopio maksukuitista osoitteeseen: Suomen Leonber-
ginkoirat ry/erikoisnäyttely 2018, Yvonne Pulkkis, Korpitie 160, 04130 Sipoo. 
 
Peruutan koirani osallistumisen Leonberginkoirien erikoisnäyttelyyn 2018 -näyttelyyn tuomarimuu-
toksen 
vuoksi (koskee vain pentuluokkia). 
 
Koiran nimi ja rekisterinumero: _____________________________________________________ 
 
Omistajan tai maksajan nimi: _______________________________________________________ 
 
Ilmoittautuminen showlinkin kautta: ______ 
 
Ilmoittautuminen postitse/sähköpostitse: ______ 
 
Maksamani ilmoittautumismaksun _____ € 
voi palauttaa tilille: 
Tilinumero: ____________________________________________________________________ 
 
Saajan nimi: ___________________________________________________________________ 
 
Päiväys: ______________________________________________________________________ 
 
Allekirjoitus: ___________________________________________________________________ 
Näyttelytoimikunnan on palautettava ilmoittautumismaksut neljän viikon kuluessa näyttelyn 
päättymisestä, palautuksesta on oikeus vähentää käsittelykulut. 
 
 



 

 

    
 

Welcome to the Finnish 

 Leonberger Club Special Show  
in Tampere on Saturday May 12th, 2018 (Teivo hippodrome) 

Entry to show area starts at 8:30. All dogs must enter the show area in good time, but no later than 12 
o’clock. Judging starts in rings at 10 o’clock. Due to slight entries in puppy class, we have been forced to 
cancel judge Jouni Nummela’s arrival. Remember to take with you the show number, pedigree and the vac-
cinations information for the dog. Also think about water, water bowl, something for the dog to lie on, a strong 
collar and leash. 
 
Vaccinations 
Vaccinations will be checked at the entrance to the show area. All dogs must be vaccinated according to 
Finnish Kennel Club vaccination rules. Rules can be found on internet www.kennelliitto.fi . If the dog is dis-
qualified because of lacking vaccinations, the entry fee will not be returned. We also follow the Finnish Ken-
nel Club antidoping regulations. 
 
Identification 
Dogs entered in the show must have an ID, either microchip or tattoo. The exhibitor must have a working 
chip reader, in case the dog has another chip than Indexel or Datamars. In this show there is no veterinary 
check for all entered dogs, but random checks will be done. Testicles for each male dog are checked by the 
judge in the ring and all male dogs should have normal testicles (also puppies).  
 
Other notifications: 
* There is a lot of free parking space outside the show area. There are people guiding cars to the parking 
area. Their orders must be obeyed. 
* Don’t leave dogs in the car on a sunny weather. 
* In the hall is a canteen that sells snacks and refreshments (cash payment). 
* Indoor toilets are available in the hall. 
* All persons and exhibitors are expected to take care of possible litter and put it in the show area bins. This 
naturally includes groomed dog hair. 
* To the unofficial Couples Class and child + leonberger class you can enter at the show. These are free of 
charge. 
 

Number of dogs and judging order 
Ring 1, males 
Judge Joan Rushby (UK) 
Judging starts at 10 o’clock 

Ring 2, females 
Judge Kerry Rushby (UK) 
Judging starts at 10 o’clock 

baby class 5-7 months 1 baby class 5-7 months 6 

puppy class 7-9 months 4 puppy class 7-9 months 2 

junior class 9 junior class 9 

youth class 7 youth class 8 

open class 15 open class 17 

champion class 13 champion class 8 

veteran class 2 veteran class 6 

Total 51 Total 56 

You can estimate the starting time per class based on the fact that a judge is usually evaluating 10-15 dogs 
per hour. 



 

NOTICE! BOB-puppy will be selected right after the puppy classes in ring 1 (Joan Rushby)! 

 

"Big ring” starts ca. 13:00 

Child + leonberger Kati Mäkinen 
Couple class Kerry Rushby 
Progeny class Kerry Rushby 
Oldest leonberger of the show Kaj Lindstedt 
Longest travelled distance to the show Kaj Lindstedt 
BOB-breeder Joan Rushby 
BOB-veteran Kerry Rushby 
BOB Joan Rushby 

Driving directions 
 
Teivo hippodrome is located in: Velodromintie 2, 33420 Tampere. From road number 65 (Paasikiven-
tie/Vaasantie) you will turn to Ravitie, then to Mikkolantie and again to Velodromintie. You can also follow the 
directions to Teivo Ravirata. 

 

 

Information:  Katja Härmä, tel. +358 40 566 5566 (questions about the show area) 
 Sanna Roste-Torniainen, tel. +358 50 546 1086 (questions about show entries) 

 

We wish you and your dog a successful show day! 

SUOMEN LEONBERGINKOIRAT ry 



 

Cancellation  
If you wish to cancel your entry because of the change of judge (concerns only puppyclass), please mail the 
filled form below plus the ring card and copy of the payment receipt no later than May 11th, 2018 to: Suomen 
Leonberginkoira ry / special show 2018, Yvonne Pulkkis, Korpitie 160, 04130 Sipoo, FINLAND 

 
 
Dog’s name and registration number: ________________________________________________________ 
 
Owner’s name: __________________________________________________________________________ 
 
Web entry via showlink: ______ 
 
Entry by post/email: ______ 
 
Entry fee: _____ € 
can be returned to my bank account: 
Account number: _______________________________________________________________________ 
 
Name: _______________________________________________________________________________ 
 
Date: ________________________________________________________________________________ 
 
Signature: ____________________________________________________________________________ 
The show organisation must return the entry fee in four weeks’ time after the show. The organization is al-
lowed to reduce the possible processing fee. 
 


