
ARVOSTELULUOKAT
Baby-luokka (5-alle 7 kk)
Pentuluokka (7-alle 9 kk)
Junioriluokka (9-18 kk)
Nuorten luokka (15-24 kk)
Avoin luokka (15 kk-alle 8 v)

VValioluokka (vähintään 15 kk ikäiset koirat, jotka 
ovat jonkin maan muotovalioita) 
Veteraaniluokka (yli 8-vuotiaat)

Turisti-luokka (yli 9 kk ikäiset koirat, joilla on jokin 
hylkäävä virhe, esim. purenta- tai kivesvika tai ovat 

lyhyessä trimmauksessa) 
PParikilpailu(saman esittäjän kaksi saman rotuista 
koiraa, voivat olla myös samaa sukupuolta)

Kasvattajaluokka (saman kasvattajan 4 kasvattia)

KKaikissa luokissa annetaan kirjallinen arvostelu 
(paitsi parikilpailu). Laatuarvosteluja ei jaeta, tuo-
mari sijoittaa kussakin luokassa 4 parasta koiraa. 
Tuomari voi antaa haluamilleen koirille Kunniapal-
kinnon (KP), jonka saaneet sijoittuneet koirat 

(enintään 4 koiraa/luokka) jatkavat
 Paras Uros/Narttu-kilpailuun.

 ILMOITTAUTUMISET 19.9.2021 MENNESSÄ:
25 EUR / koira

20 EUR / saman omistajan 2. jne. koira 
Parikilpailu 5 EUR / pari

IlmoitIlmoittautumiset maksetaan Keski-Suomen Villakoirien 
tilille FI72 1045 3501 0295 23. Ilmoittautumiset pos-
titetaan osoitteella Susanna Häggblom, Auttilankatu 
2 B 20, 33300 Tampere tai sähköpostitse ksvillikset@-

gmail.com.
 Liitä ilmoittautumisen liitteeksi ilmoittautumiskaavake 

sekä kuitti maksusta.

Huom!
Aikataulukirje lähetetään osallistujille sähköpostitse, 
numerolaput jaetaan paikan päällä rokotusten tarkas-
tuksen yhteydessä. Noudatamme tapahtumassa viran-
omaisten asettamia koronasuosituksia ja -rajoituksia. 

Mikäli tapahtuma joudutaan perumaan koronarajoi-
tusten vuoksi, palautamme ilmoittautumismaksun -5€ / 

maksutapahtuma.

TRIMMAUSKURSSI sunnuntaina 3.10. 
yhteistyössä Yuup!

TTuomarimme Viktoria Tsizova on erittäin kokenut trimmaaja, ja jää 
sunnuntaiksi pitämään näyttelytrimmauskurssia jo aiempaa trim-
mauskokemusta omaaville. Viktoria trimmaa mallikoiran esityksen 
aikana, seminaariin osallistutaan ilman omaa koiraa. Seminaarin 
kesto noin 4-5 tuntia, seminaari alkaa klo 10.00. Opetuskieli on 

englanti.

Aiheena:
1: Scandinavian clip: major line and balance, elegance of poodle
2: How to achieve right shears angulation to cut desired shape

3: Major line positioning for well balanced look
4: How initially mark out clipping areas

5: Choosing shape and size is individual for each dog
6: Connection areas

7: How to shape front and back to achieve good angulation
8: 8: Topknot & mane coat banding

9: Mane coat design: how to treat the area according to coat 
length 

Kurssin hinta 110 EUR / henkilö, ilmoittautumiset sähköpostilla
ksvillikset@gmail.com 19.9. mennessä. Saat maksuohjeet sähköpos-
titse, kun paikkasi seminaariin on vahvistettu. Paikkoja on rajoitettu 

määrä. Ilmoittautuminen on sitova.

TERVETULOA HÄMEENLINNAAN 2-3.10.2021
Lauantaina 2.10.2021 järjestetään villakoirien epävirallinen erikoisnäyttely eli Club Show 

Scandic Aulanko-hotellin Aulanko-areenalla (Aulangontie 93, Hämeenlinna). Valoisa ja lämmin halli  on mukava 
näyttelypaikka ilman huolta syyssateista!

Tervetulleita ovat kaikki rekisteröidyt, Kennelliiton ohjeiden mukaisesti tunnistusmerkityt ja rokotetut villakoirat.
Club Show on erinomainen harjoittelumahdollisuus virallisia näyttelyitä varten.

TTuomarina toimii Viktoria Tsizova Eestistä.


