
 

Tervetuloa Salukiviikonloppuun! 
 

Suomen Salukikerhon pääerikoisnäyttely 14.8.2021 
Epävirallinen Saluki Show 15.8.2021 

 
 
Oheisena koirasi näyttelynumero sekä näyt-
telyn luokkakohtaiset koiramäärät. Kehien 
alkamisajat on merkitty aikatauluun. Otat-
han mukaan koiran rekisterikirjan, rokotus-
todistukset, näyttelynumeron ja hakaneulan 
numerolapun kiinnittämistä varten. Muista 
myös koiran näyttelyremmi, makuualusta ja 
vesikuppi! Koirien tulee saapua näyttelypai-
kalle vähintään tuntia ennen arvioitua arvos-
teluaikaa, kuitenkin viimeistään klo 12:30. 
 
Näyttelypaikka 
Hämeen ammattikorkeakoulu, Mustialan 
kampus, Mustialantie 105, 31310 Mustiala 
 
Hinnat 
Sähköinen luettelo 2,99 € (erikoisnäyttelyssä) 
Painettu luettelo 4 € (rajallinen määrä) 
Pysäköinti ja sisäänpääsy ilmainen. 
 
Erikoisnäyttelyssämme on käytössä näytte-
lyluettelon ja näyttelyn tulospalvelun tuot-
tava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa 
App Store- ja Google Play -sovelluskaupoista il-
maiseksi nimellä Showlink. Sähköisen näyttely-
luettelon hinta sovelluksessa ostettuna on 2,99 € 
ja sen voi tilata ja maksaa sovelluksen kautta näyt-
telyä edeltävällä viikolla. Luettelo julkaistaan 
näyttelypäivän aamuna kello 6:00. 
 
Erikoisnäyttelyn tulokset ja arvostelut ovat 
saatavilla sähköisesti välittömästi arvostelun 
jälkeen. 
 
Saluki Show’n tulokset ja arvostelut ovat 
saatavilla sähköisesti näyttelyn jälkeen. 
 
Tiedustelut 
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Pasi 
Soininen, p. 044 564 4995. 
Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttelypäi-
vänä: Mari Riitinki, p. 044 533 1096 tai näyt-
telypaikalla järjestäjiltä. 
 
Palkinnot 
Kaikki palkinnot jaetaan rotukehässä. Palkin-
toja ei postiteta näyttelyn jälkeen. 
 
Huomioithan, että... 
- Saluki Show’n Pari-, Pedigree-, Junior han-

dler, Senior handler sekä Lapsi & koira -kil-
pailuun voi ilmoittautua paikan päällä lou-
nastaukoon saakka. Kilpailut pidetään sun-
nuntaina. Ilmoittautumismaksu 5 €. 

- Kerhon tarvikemyynti on paikalla molem-
pina päivinä. 

- Painetun luettelon, tarvikemyynnin ja kil-
pailujen ilmoittautumismaksut toivotaan 
ensisijaisesti korttimaksuna. 

- Ravintola Mustialan kievari (www.mus-
tialankievari.fi) pitää ovensa auki meille 
näyttelymme ajan. 

Rokotustodistusten tarkastus 
Rokotukset ja tunnistusmerkinnät tarkiste-
taan pistokokein. 
 
Rokotusmääräykset 
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Ken-
nelliiton hallituksen hyväksymiä rokotus-
määräyksiä. Jos koiran osallistuminen hylä-
tään puutteellisten rokotusten takia, ilmoit-
tautumismaksua ei makseta takaisin. 
Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia, parvo-
virusripulia ja tarttuvaa maksatulehdusta vas-
taan vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta 
tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 
21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä 
annettu tehosterokotus on voimassa yhden vuo-
den. Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehos-
teet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteen-
vedon mukaisesti. 
Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tu-
lee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 
vrk (kolmen viikon varoaika). 
Alle vuoden iässä annettu rokotus on voimassa 
yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana an-
netut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen val-
misteyhteenvedon mukaisesti. 
Vanhentuneen rokotuksen varoaika: Jos koiran 
rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa ta-
pauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtu-
maa (kolmen viikon varoaika). Koira saa osallistua 
seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen 
eli 22. päivä rokotuksesta. 
Tartuntatauteihin liittyviä muita määräyk-
siä: Jos koira sairastuu penikkatautiin, par-
vovirusripuliin, tarttuvaan maksatulehduk-
seen, kennelyskään tms. hengitystie- tai ma-
hasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa 
olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ol-
lut oireeton vähintään kaksi viikkoa. Sama 
rajoitus koskee myös saman talouden oi-
reettomia koiria.  
Tunnistusmerkintä: Tunnistusmerkintä on 
pakollinen Kennelliiton virallisissa näytte-
lyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman 
järjestäjä tarkastaa tunnistusmerkinnän. 
Tunnistusmerkintä tarkastetaan ensisijai-
sesti koiran rekisteritodistuksesta ennen ar-
vostelua/suoritusta. Mikäli koiralla on siru, 
jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, 
on koiran omistajalla oltava mukanaan luku-
laite, joka kyseisen sirun pystyy lukemaan. 
Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole 
tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea 
kyseinen koira pois tästä tapahtumasta. Epä-
selvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru es-
tää koiran osallistumisen tapahtumaan. 
 
Antidoping-valvonta 
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät 
antidoping-säännöt ja dopingvalvonta kos-
kee kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä 
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtai-
sinta tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi. 

Poikkeusjärjestelyt ja ohjeet 
Näyttelyssä noudatetaan viranomaisten 
määräyksiä ja suosituksia sekä Kennelliiton 
ohjeita. Järjestelyihin voidaan joutua teke-
mään muutoksia, jos suositukset ja mää-
räykset muuttuvat. Mahdollisista muutok-
sista tiedotamme Salukikerhon kotisivuilla ja 
tapahtuman Facebook-sivulla. 
• Näyttelyyn osallistuva henkilö osallistuu 

tapahtumaan omalla vastuullaan. Kennel-
liitto, tapahtuman järjestäjät tai näyttelyn 
toimihenkilöt tai ulkomuototuomarit eivät 
ole vastuussa mahdollisesta korona-altis-
tumisesta tai koronaan sairastumisesta, 
eivätkä näistä aiheutuvista mahdollisista 
vahingoista.  

• Älä saavu paikalle, jos olet sairas tai epäilet 
tartuntaa. Näyttelyyn ei saa tulla, jos on 
mitään sairastumiseen viittaavia oireita. 
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfek-
tion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, 
kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, li-
haskivut, vatsaoireet ja päänsärky. 

• Näyttelyalueelle ei saa saapua henkilö, 
joka on määrätty karanteeniin tai jonka on 
viranomaisten antamien ohjeiden mukaan 
oltava omaehtoisessa karanteenissa esi-
merkiksi ulkomailla oleskelun tai altistus-
epäilyn vuoksi. 

• Pidä turvaväli (vähintään 1–2 m) sisääntu-
lossa, kehässä ja kehän laidalla, parkkipai-
kalla sekä kaikkialla muuallakin näyttely-
päivänä. 

• Teltat ja häkit tulee sijoittaa niille 
varatuille alueille, kehänlaidat tulee pitää 
tyhjinä.  

• Älä pystytä telttaasi kiinni naapurin telt-
taan vaan jätä reilu turvaväli. 

• Isot luokat voidaan jakaa osiin, mikäli 
kaikki koirat eivät mahdu kehään turva-
etäisyyksin yhtä aikaa. Tuomari voi pyytää 
koiran esittäjää näyttämään koiran ham-
paat. Tuomari, toimihenkilöt ja näytteille-
asettajat eivät kättele. 

• Huomioithan, että tuomaritelttaan eivät 
saa tulla muut kuin tuomari ja toimitsijat. 

• Huolehdi hyvästä käsihygieniasta! Käsien-
pesumahdollisuus on koulurakennuksen 
WC-tiloissa ja käsihuuhdetta on tarjolla 
näyttelyalueella. 

 
Järjestäjä Suomen Salukikerho ry. 
 



 

Erikoisnäyttely, lauantai 14.8.2021 
 

KEHÄ 1 – UROKSET 
Dagmar Hintzenberg-Freisleben .. 88 
Pentuluokka 5–7 kk .................. 2 10:00 
Pentuluokka 7–9 kk ................... - 
Junioriluokka ........................... 15 
Nuorten luokka ......................... 4 
Avoin luokka ........................... 32 
LOUNASTAUKO 
Käyttöluokka ............................. 4 13:30 
Valioluokka ............................. 23 
Veteraaniluokka ........................ 8 

KEHÄ 2 – NARTUT 
Agneta Doverholt ................... 80 
Pentuluokka 5–7 kk ................... 2 10:00 
Pentuluokka 7–9 kk ................... 4 
Junioriluokka ........................... 10 
Nuorten luokka .......................... 5 
Avoin luokka ............................ 28 
LOUNASTAUKO 
Käyttöluokka .............................. 6 13:30 
Valioluokka .............................. 15 
Veteraaniluokka ...................... 10 

LOPPUKILPAILUT 
BIS-liikkeet – Dagmar Hintzenberg-Freisleben 
BIS-pää – Agneta Doverholt 
BIS-pentu – Dagmar Hintzenberg-Freisleben 
BIS-veteraani – Agneta Doverholt 
BIS-käyttö – Dagmar Hintzenberg-Freisleben 
BIS-sileä – Agneta Dover 
BIS-kasvattaja – Agneta Doverholt 
BIS-jälkeläisluokka – Dagmar Hintzenberg-Freisleben 

 
BEST IN SHOW 

Dagmar Hintzenberg-Freisleben

 
Saluki Show, sunnuntai 15.8.2021 

 
KEHÄ 1 – UROKSET 
Agneta Doverholt .................. 57 
Pentuluokka 5–7 kk .................. 1 10:00 
Pentuluokka 7–9 kk ................... - 
Junioriluokka ........................... 11 
Nuorten luokka ......................... 5 
Avoin luokka ........................... 12 
Käyttöluokka ............................. 6 
Valioluokka ............................. 12 
LOUNASTAUKO 
Senioriluokka ............................ 7 13:00 
Veteraaniluokka ........................ 1 
Kotikoiraluokka ......................... 2 

KEHÄ 2 – NARTUT 
Dagmar Hintzenberg-Freisleben .. 44 
Pentuluokka 5–7 kk ................... 2 10:30 
Pentuluokka 7–9 kk ................... 2 
Junioriluokka ............................. 4 
Nuorten luokka .......................... 4 
Avoin luokka .............................. 7 
Käyttöluokka .............................. 3 
Valioluokka .............................. 12 
LOUNASTAUKO 
Senioriluokka ............................. 8 13:00 
Veteraaniluokka ........................ 2 
Kotikoiraluokka .......................... - 
 
Lounastauon aikana käydään 

Lapsi ja koira -kilpailu 
Junior handler 
Senior handler 

Tuomarina Satu Kuukka 

LOPPUKILPAILUT 
Näyttelyn vanhimman uroksen ja nartun palkitseminen 
Parikilpailu – Agneta Doverholt 
Pedigree-kilpailu – Agneta Doverholt 
BIS-kotikoira – Dagmar Hintzenberg-Freisleben 
BIS-pentu – Agneta Doverholt 
BIS-juniori – Agneta Doverholt 
BIS-nuori – Agneta Doverholt 
BIS-avoin – Dagmar Hintzenberg-Freisleben 
BIS-käyttö – Agneta Doverholt  
BIS-valio – Dagmar Hintzenberg-Freisleben 
BIS-seniori – Dagmar Hintzenberg-Freisleben 
BIS-veteraani – Dagmar Hintzenberg-Freisleben 
BIS-sileäkarvainen – Dagmar Hintzenberg-Freisleben 
BIS-desert bred – Agneta Doverholt 
BIS-particolour – Dagmar Hintzenberg-Freisleben 
BIS-kasvattajaryhmä – Dagmar Hintzenberg-Freisleben 
BIS-jälkeläisryhmä – Agneta Doverholt 
 

BEST IN SHOW 
Agneta Doverholt

 
Näyttelyämme tukevat: 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J O U T S E N S I L T A



 
Hämeen ammattikorkeakoulu, Mustialan kampus, aluekartta. 
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