
 

 
 

     
 

Tervetuloa 
 leonberginkoirien erikoisnäyttelyyn  

Kirkkonummen KKK-halliin lauantaina 8.10.2022 alkaen klo 10! 

Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 9:00. Koirien tulee saapua näyttelypaikalle hyvissä ajoin, alla oleva 
aikataulu on vain suuntaa antava. Arvostelu alkaa kehässä yksi klo 10 ja kehässä kaksi klo 12.  

Muista ottaa mukaan koiran näyttelynumero sekä rekisteri- ja rokotustodistukset, vesikuppi, makuualusta, 
kestävä panta, talutin ja näyttelyhihna.  
 
Rokotukset 
Rokotustodistukset tarkistetaan koirien tullessa näyttelypaikalle pistokokein. Rokotusten on oltava SKL-
FKK:n määräysten mukaiset (julkaistu mm. Koiramme-lehdessä). Mikäli koira hylätään puuttuvien rokotusten 
vuoksi, ilmoittautumismaksua 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 se suoritetaan pisto-
kokeita. Koirien kivekset tutkii ulkomuototuomari kehässä. Myös pentuluokan koirilla tulee olla normaalisti 
laskeutuneet kivekset. Turistiluokan uroskoirilla ei tarvitse olla kiveksiä. 
 
Muita asioita 

• Autot tulee pysäköidä merkityille pysäköintipaikoille!  

• 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. 

• Näyttelyalueella on kahvio sekä wc-tilat. 

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

• HUOM! Näyttelyn luettelo julkaistaan näyttelyaamuna Leonetissä! 
 

Ajo-ohjeet 
 
Näyttelypaikka on Kirkkonummen KKK-halli ja se sijaitsee osoitteessa Vuohimäentie 74, 02460 Kantvik. Halli 
on sisältä viileä ja siellä on hiekkapohja. Pukeudu siis lämpimästi!  
 
https://www.google.fi/maps/place/KKK-
Hal-
li+Oy/@60.1053881,24.3756817,17z/data=!4m5!3m4!1s0x468d92026c4ddfeb:0x2e0d42d56d992db2!8m2!3
d60.1052309!4d24.377789?hl=fi&authuser=0 
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Koirien lukumäärät ja arvostelujärjestys 
 

Kehä 1 
Tuomari Daniel Krebes (GER) 
Arvostelu alkaa klo 10:00 

Kehä 2 
Tuomari Kati Nieminen (FIN) 
Arvostelu alkaa klo 12:00 

junioriluokka urokset 12 turistiluokka urokset 1 

nuortenluokka urokset 2 babyluokka 5-7kk urokset 1 

avoinluokka urokset 9 babyluokka 5-7kk nartut 1 

valioluokka urokset 8 veteraaniluokka urokset 2 

junioriluokka nartut 15 veteraaniluokka nartut 4 

nuortenluokka nartut 4   

avoinluokka nartut 9   

valioluokka nartut 8   

    

Yhteensä 67 Yhteensä 9 

 
 

Eri luokkien alkamisaikaa voi arvioida sen perusteella, että tuomari arvostelee arviolta 10–15 koiraa tunnissa. 

 

"Iso kehä” noin klo 14.30 

Lapsi ja leonberginkoira Nella Nemlander 

Näyttelyn vanhin leo Sanna Roste-Torniainen 

Näyttelyn pitkämatkaisin leo Sanna Roste-Torniainen 
Parikilpailu Kati Nieminen 

Jälkeläisluokka Kati Nieminen 

ROP-veteraani Kati Nieminen 

ROP-kasvattajaluokka Daniel Krebes 

ROP-juniori Daniel Krebes 

ROP Daniel Krebes 

  

 

 
 
Tiedustelut:  Sanna Roste-Torniainen, puh. 050 546 1086, sanna.rostetorniainen@gmail.com 

 

 

Toivotamme sinulle ja koirallesi menestyksekästä näyttelypäivää! 

 

SUOMEN LEONBERGINKOIRAT RY



 

 


