
       

COCKERSPANIELEIDEN ERIKOISNÄYTTELY lauantaina 8.6.2019 

KELLOKOSKELLA, Männistön lavalla 

Näyttelyalueen portit avataan kello 8:00 
 

Arvostelu alkaa kehässä 1 (pennut ja urokset) 10:00 ja kehässä 2  klo 10:00 (nartut) 
 
Näyttelyyn on ilmoittautunut koiria 148 kpl. Kasvattajaryhmiä 9 kpl ja jälkeläisryhmiä 2 kpl 
  

 

KEHÄ 1 

Lin Parker, Iso-Britannia   
Urokset ja pennut yhteensä  75 
 
urospennut 5-7kk  2 
urospennut 7-9kk  6 
narttupennut 5-7kk  7 
narttupennut 7-9kk  8 
juniorit   11 
nuoret    8 
avoimet   7 

käyttö    10 
valio    11 
veteraani   5 

 
BIS pentu 
BIS veteraani 
jälkeläisluokka 
paras pari 
 

KEHÄ 2 

George Parker,  Iso-Britannia 

Nartut yhteensä  73 
 
juniorit  25 
nuoret   9 
avoimet  20 
käyttö   8 
valio   4 
veteraani  7 
 

BIS Juniori  
BIS 
kasvattajaluokka 
paras pää 
 

 

 

 
 

 

 

 

Parhaan kasvattaja- ja jälkeläisryhmän valinnan jälkeen on paras pää ja paras pari -kilpailut. 

BEST IN SHOW:n valinnan jälkeen jaetaan myös lukuisia kiertopalkintoja, joten varmistathan onko 

koirasi oikeutettu kilpailemaan jostain näistä upeista kiertopalkinnoista. 

Kaikki luokkavoittajat valokuvataan kilpailuluokan päätyttyä kehän ulkopuolella olevalla 

kuvauspaikalla. 

 



Luettelo on ilmainen ilmoittautuneille. 

Pysäköinti on maksuton. Porttien eteen pysäköinti ehdottomasti kielletty! 

Näyttelyalueella on useampi myyntikoju  sekä buffet josta saa pientä purtavaa, 

joten varaa käteistä mukaan. 

Jole Tuonti teroittaa saksia paikanpäällä. (ottakaa teroitettavat sakset mukaan ja huomioithan että 

maksuna käy vain käteinen) 

Vinha Pantaputiiki myymässä tuotteittaan. 

Rekku Relax myymässä tuotteitaan. 

Yhdistyksen kerhokauppa on myös paikalla. 

Muistathan, että koiraa ei saa jättää kuumaan autoon. Näyttelytoimikunnalla on velvollisuus kutsua 

paikalle poliisi, joka tarvittaessa rikkoo auton ikkunat. 

 

Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton rokotus- ja tunnistusmerkintämääräyksiä. Myös 

turistikoiria koskevat samat rokotusmääräykset. Astuneet voimaan 1.1.2015 

 

Pyydämme näytteilleasettajia ottamaan huomioon, että Suomen Kennelliiton valtuuston 

hyväksymät antidoping–säännöt ovat astuneet voimaan 1.1.2007. Dopingvalvonta koskee kaikkia 

Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä. 

 

Näyttelypaikan osoite Männistöntie, Kellokoski/Tuusula 

 

Ajo-ohje: Helsinki – Lahti moottoritieltä noustaan Järvenpää/Kellokoski/Haarajoki liittymästä, ja 

lähdetään Järvenpää/Kellokoski suuntaan. Ensimmäisistä liikennevaloista käännytään oikealle 

Kellokosken suuntaan (tie 1456), ajetaan n. 3,5 km ja mäen päältä käännytään vasemmalle 

Jokela/Linjamäki opasteen mukaisesti (tie 1453), risteyksessä musta cockeri-opastekyltti! 

Ajetaan n. 400 m ja käännytään oikealle Männistön lavan opasteen mukaisesti. 

 

Hanko – Hyvinkää tieltä (tie 25) käännytään oikealle (n. 13 km) 

Hki- Hämeenlinna moottoritien jälkeen) Nukari 12 / Jokela 9 opasteen mukaisesti (tie 1403.) Tätä 

tietä n. 5 km ja käännytään vasemmalle Kellokoski 10 opasteen mukaisesti (tie 1453). Kellokoskelle 

päin ajetaan n. 10 km ja vasemmalle käännytään Männistön lava opasteen mukaisesti 

 

MIELLYTTÄVÄÄ JA TOIVOTTAVASTI AURINKOISTA NÄYTTELYPÄIVÄÄ KAIKILLE! 

 

Näyttelytoimikunta 

 


