
TERVETULOA PÄÄNÄYTTELYYN SUNNUNTAINA 31.7.2022 

Pallokenttä (nurmi), Lähdekorventie Tervakoski 

Suomen Hovawart ry:n 31. päänäyttelyyn ilmoitettiin 214 koiraa.  

Peruimme yhden tuomareista, aikataulussa merkitty *-merkillä. Jos haluat tuomarimuutoksen takia 

peruuttaa koirasi osallistumisen, ilmoita siitä viimeistään 29.7. mennessä kaija.eerola@elisanet.fi 

Ilmoita koirasi nimi, oma nimesi ja tilitietosi.   

Arvostelu alkaa kaikissa kehissä klo 10.00.  

Näyttelysääntöjä täydentävissä ohjeissa sanotaan seuraavaa: 

”Koiran arvostelu alkaa, kun luokka, johon koira on ilmoitettu, kutsutaan kehään. Arvostelusta 

myöhästynyt koira voi saada ainoastaan laatuarvostelun. Koira katsotaan myöhästyneeksi, kun 

kyseisen luokan kilpailuarvostelu on alkanut”. 

”Kasvattaja- tai jälkeläisryhmän näytteilleasettajan tulee sopia koirien osallistumisesta ryhmään 

koirien näytteilleasettajien kanssa etukäteen”. 

Eli olethan paikalla riittävän ajoissa ja sovit etukäteen kasvattaja- ja jälkeläisryhmiin 

osallistumisesta! Jokaisella ryhmällä tulee olla vastuuhenkilö (näytteilleasettaja), joka ottaa 

ryhmän kokoamisen tehtäväkseen hyvissä ajoin. 

Rokotustodistukset tarkistetaan pistokokein. Rokotusvaatimukset ovat Suomen Kennelliiton 

määräysten mukaiset.  

HUOM! Luokissaan sijoittuneille lehtitoimikunta esittää seuraavan pyynnön: Pysy paikallasi 

kunnes koirastasi on otettu kuva lehteä varten. Koskee myös ROP- ja VSP- valintoja. BIS-1 

kasvattajalle on tulossa loppukehässä kyselylomake johon lehtitoimikunta pyytää ystävällisesti 

vastaamaan ohjeiden mukaisesti.  

Noudata liikenteenohjaajien ohjeita.  

Ajo-ohje: Näyttelypaikalle on opastus. Helsingistä moottoritietä n.80 km Tampereelle päin ja 

Hämeenlinnasta n. 20 km Helsinkiin päin. Etelän suunnasta tultaessa poistutaan Tervakosken 

liittymästä, käännytään heti rampin jälkeen vasemmalle moottoritien yli kohti Tervakosken 

keskustaa.  

Pohjoisesta tultaessa poistutaan Tervakosken liittymästä ja käännytään rampin jälkeen myös 

vasemmalle kohti Tervakosken keskustaa. Moottoritien rampista ajetaan noin 3 km, käännytään 

paperitehtaan jälkeen vasemmalle (Tervajoentie), ylitetään Tervajoki ja käännytään heti joen 

jälkeen oikealle (Tammirannan puistotie).  

Lahden suunnasta tulijat ajavat Lahti-Riihimäki (kantatie 54) tietä Helsinki-Tampere 

moottoritielle ja lähtevät kohti Tamperetta, ajetaan n. 10 km ja poistutaan Tervakosken 

liittymästä.  

Turun suunnasta tulijat ajavat Forssa-Riihimäki (kantatie 54) tietä  

Helsinki-Tampere moottoritielle ja lähtevät kohti Tamperetta, ajetaan  

n. 10 km ja poistutaan Tervakosken liittymästä (lyhin reitti kulkee kylätietä Launonen-Vähikkälä-

Tervakoski). 

   TERVETULOA! 

Tiedustelut: 050-535 3799, kaija.eerola@elisanet.fi 
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NÄYTTELYN AIKATAULU  

(värijärjestys vaaleat – mustat - merkkiväriset) 

(* tuomarimuutos) 

 

Kehä 1 BOJANA RAZPOTNIK 52 kpl  

*nartut nuortenluokka  13 kpl 10.00 

urokset avoin luokka 39      

 

Kehä 2 STEFAN DAMER 56 kpl   

urokset junioriluokka  26 kpl 10.00     

nartut junioriluokka  30 kpl 

 

Kehä 3 BRIT WUCHERT  52 kpl 

*urokset nuortenluokka 9 kpl 10.00 

urokset käyttöluokka 5 kpl       

urokset valioluokka 5 kpl   

 urokset veteraaniluokka 7 kpl  

nartut käyttöluokka 9 kpl   

nartut valioluokka  7 kpl    

nartut veteraaniluokka 10 kpl    

 

Kehä 4 MARCO MUMMESHOHL  54 kpl  

*urospennut 7-9kk  3 kpl  10.00 

*narttupennut 7-9kk  1kpl  

nartut avoin luokka  50 kpl   

 

LOPPUHUIPENTUMA  

n. klo 15.00  

 

Paras pentu Marco Mummeshohl  

Paras juniori Stefan Damer   

Paras veteraani Brit Wuchert   

Paras uros Bojana Razpotnik    

Paras narttu Marco Mummeshohl    

Paras kasvattajaryhmä Marco Mummeshohl    

Paras jälkeläisryhmä Stefan Damer   

 

NÄYTTELYN KAUNEIN Stefan Damer    

 

HUOM! 32. päänäyttely järjestetään 29.7.2023 Tervakoskella!  

 


