Ruoveden urheilukeskus,
FCI.n ryhmät 2 ja 5, myös pennut.
Järj. Ruoveden metsästysseura Ry ja Pajusen Eräilijät ry.
Arv. alkaa klo 10.00. Ilm. 15.4. menn. / 2.5. menn. ainoastaan internetissä.
Osoitteeseen Ruovesi ryhmänäyttely 2015, Sorvikuja 1 B, 01650 Vantaa taiwww.koiranayttely.org.
Ilm. koskevat tiedustelut ark. 040 148 7780. Muut tiedustelut numeroon 046 6388 969.
Ilm. maksut 15.4.menn. 35 €, saman om. 2. jne koira 32 €, pennut ja vet. 25 €, yli 10 v. vet ilmaiseksi vet.
luokkaan ilmoitettuna,
2.5.mennessä 50 € kaikkiin luokkiin ilmoitettuna, tilille FI2054030720066895, Ruoveden ryhmänäyttely 2015.
Palkintotuomarit:
Anneli Sutela :
Ryhmästä 5 japanin pystykorva, länsigöötanmaan pystykorva ,samojedi, shikoku, thai ridgeback, volpino
italiano, buhund, keeshond, chow chow, basenji, hokkaido, ibizanpodenco, islannin lammaskoira, lunnikoira,
portugalinpodenco, pomerian.
Esa Ruotsalainen :
Ryhmästä 5 . saksan pystykorva, grosspitz, grosspitz, musta ja ruskea,grosspitz, valkoinen, kleinspitz:
kleinspitz, musta ja ruskea, kleinspitz, muut värit, kleinspitz, valkoinen, mittelspitz, mittelspitz, musta ja
ruskea ,mittelspitz, muut värit ,mittelspitz, valkoinen, suomen lapinkoira, valkoinen ruotsin hirvikoira,
venäläis- eurooppalinen laika, akita, amerikan akita, lapin porokoira, musta norjanhirvikoira,
pohjanpystykorva, siperian husky.
Hilkka Salohalla :
Ryhmästä 5 : alaskan malamuutti, cirneco dell´etna, faaraokoira,eurasier, jämtlannin pystykorva, länsisiperian laika, meksikon karvatonkoira : iso, keskikokoinen, pieni, ruotsin lapinkoira. Rymästä 2: landseer,
newfoundlandinkoira, pyreneittenkoira, pyreneittenmastiffi,sarplaninac, tanskandoggi: keltainen
tiikerijuovainen, musta harlekiini, sininen, tiibetinmastiffi, tornjak, tosa,uruguayan cimarron, venäjän
mustaterrieri, sao miguelinfila, suursnautseri :musta,pippuri-suola,bullmastiffi,dogo argentino,
estrelanvuoristokoira :lyhytkarvainen, pitkäkarvainen,fila brasileiro, hollanninrottakoira,itävallan pinseri,
kanariandoggi, karstinpaimenkoira, keskiaasiankoira, mallorcandoggi.
Hannele Jokisilta :
Ryhmästä 5 : american eskimo dog, dansk spids, grönlanninkoira,kaanaankoira, kainkoira, kishu,
kanarianpodenco, koreanjindonkoira, perunkarvatonkoira : iso, keskikokoinen, pieni, taiwandog,
thaimaanpystykorva Ryhmästä 2 : apinapinseri, appenzellinpaimenkoira, bernhardin koira :lyhytkarvainen,
pitkäkarvainen, berninpaimenkoira, bukovinankoira, englanninbulldoggi, entlebuchinpaimenkoira,
espanjanmastiffi, isosveitsinpaimenkoira, mastiffi, napolinmastiffi, shar pei, tanskalais-ruotsalainen pihakoira,
snautseri :musta, pippuri-suola, kääpiösnautseri : musta, musta-hopea, pippuri&suola, valkoinen.
Harri Lehkonen : Ryhmästä 5: muut mainitsemasttomat rodut, ryhmästä 2 : muut mainitsemattomat rodut.
Ryhmätuomarit:
BIS Harri Lehkonen
ryhmä 2 Hannele Jokisilta
ryhmä 5 Esa Ruotsalainen
paras kasvattaja Hilkka Salohalla
paras veteraani Harri Lehkonen

