
 

Suomen Afgaanit ry:n 

PÄÄERIKOISNÄYTTELY 

Marketanpuisto – Espoo su 16.06.2019 

Tervetuloa erikoisnäyttelyymme, joka pidetään myös vuonna  

kauniissa Marketanpuistossa Espoossa, osoite Pehtorinkuja 3, 02940 Espoo (ks. kartta). 

Näyttelyyn on ilmoittautunut 55 afgaaninvinttikoiraa, joista pentuja 2, uroksia 26 ja narttuja 27. 

Tuomarina toimii Julie Noble Iso-Britanniasta. Arvostelu alkaa klo 10.00.  
Urosten ja narttujen arvostelun välissä pidetään n. 30-45 min lounastauko. 

 
- PENNUT/PUPPIES 7-9 kk ................................................................. …..2        10:00 

urokset/dogs 1, nartut/bitches 1 

Best in Show pentu 

- UROKSET/DOGS ...............................................................................  
JUNIORILUOKKA – JUNIOR CLASS  4 

AVOIN LUOKKA – OPEN CLASS  7 

KÄYTTÖLUOKKA – WORKING CLASS  1 

VALIOLUOKKA – CHAMPION CLASS  11 

VETERAANILUOKKA – VETERAN CLASS  3 

 Lounastauko/lunch break n. klo 12.00 - 12.30 

- NARTUT/BITCHES ............................................................................ …..       12:30 
JUNIORILUOKKA – JUNIOR CLASS  7 

AVOIN LUOKKA – OPEN CLASS   5  

KÄYTTÖLUOKKA – WORKING CLASS  2 

VALIOLUOKKA – CHAMPION CLASS  11 

VETERAANILUOKKA – VETERAN CLASS  2 

KASVATTAJALUOKKA – BREEDERS CLASS  3 

JÄLKELÄISLUOKKA – PROGENY CLASS  3 

 



Online-tulostallennus ja sähköiset arvostelut. Näyttelyssämme toteutetaan online-tulospalvelu, joten 

tuloksia voi seurata reaaliajassa Showlinkin näyttelytulossivuilla. Tässä näyttelyssä arvostelut kirjoitetaan 

sähköisesti, ja ne menevät suoraan Koiranetiin kaikkien luettavaksi. Lisäksi koiranomistaja saa arvostelun 

ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.  

Marketanpuiston kahvila. Marketanpuistossa on kahvila (ja wc:t) aivan kehämme vieressä, ja kahvilasta saa 

päivän aikaan ostettua myös lounasta. Vesipiste (ulkohana) löytyy myös kahvilarakennukselta. 

Rokotusten ja tunnistusmerkintöjen tarkastus alkaa klo 7.30. 

Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton rokotusohjeita, jotka on julkaistu Koiramme-lehdessä. Tämä 

koskee myös ns. turistikoiria. Tunnistusmerkintä on pakollinen virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja 

kilpailuissa ja merkintöjä tarkistetaan näyttelyissä pistokokein. 

Jälkeläisryhmän ilmoittaneet: Huomioittehan, että halutessanne esittää ryhmän, on myös uroksen/nartun 

esiinnyttävä ryhmän mukana. Siis uros/narttu + sen neljä jälkeläistä, jotka ovat tässä näyttelyssä palkittu 

vähintään arvosanalla erittäin hyvä. 

Antidoping-valvonta: Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-säännöt ovat astuneet 

voimaan 1.1.2007. Doping-valvonta koskee kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja 

kokeita. Ajankohtaisinta tietoa on osoitteessa www.kennelliitto.fi. 

Telttojen pystytys ja autojen paikoitus. Telttoja voi tulla pystyttämään alueelle lauantaina klo 17 jälkeen ja 

teltan voi jättää yöksi alueelle omalla vastuulla. Telttojen etäisyys kehästä on merkitty kehän ympärillä, 

huomioittehan myös mahdollisen etulipan vaatiman tilan.  

Noudatattehan pysäköinnissä pysäköinninohjaajien ohjeita ja pysäköitte autonne tiiviisti, nurmialueelle 

pysäköinti on ehdottomasti kiellettyä. Oheiseen karttaan on merkitty parkkialueen sijainti. Kehän 

läheisyyteen on järjestetty purkupaikka. Pysäköinnistä ei peritä maksua. 

Infopuhelin näyttelypäivänä (sekä tiedustelut ennen näyttelypäivää klo 17-21) 

040 5085 423 / Maija Lehtonen 

Huom! Haluamme edistää hyvää koirankohtelua ja siksi erikoisnäyttelyssämme kiinnitämme 

erityishuomiota koirien käsittelyyn. Pidättehän myös alueen siistinä ja keräätte omat roskanne ja koirienne 

jätökset pois. Tällä mahdollistamme pääsymme uudelleen samaan paikkaan järjestämään näyttelyämme.  

TUPAKOINTI NURMIALUEELLA ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY! 

 

Tervetuloa! 

Suomen Afgaanit ry:n näyttelytoimikunta 

 

http://www.kennelliitto.fi/


 


