
Näyttelyiden järjestämisohjeet

Suomen Tanskandoggi ry.



Yleistä

Tämä  ohjevihkonen  on  tehty  helpottamaan  näyttelytoimikuntia  ja  aluejaostoja 
järjestäessään  Suomen  Tanskandoggi  ry:n  näyttelyitä.  Yhdistys  järjestää  vuosittain 
virallisen Erikoisnäyttelyn sekä epävirallisia näyttelyitä: Värinäyttely, Pentu-, Juniori- ja 
Veteraani-näyttely, Open Show ja TOP20-kilpailu. 

Ohjeet  on  koottu  Suomen  Kennelliiton  näyttelysäännöistä,  näyttelyiden 
järjestämisohjeista sekä yhdistyksen näyttelyiden säännöistä. 

Näyttelyn  järjestämisestä  vastaa  näyttelytoimikunta,  jossa  tulee  aina  olla  ainakin 
seuraavat jäsenet:
- puheenjohtaja
- varapuheenjohtaja
- sihteeri (tulee olla pätevöity kehätoimitsija erikoisnäyttelyä järjestettäessä)
- rahastonhoitaja
- järjestelypäällikkö
- toimistopäällikkö

Tehtäväjaosta eri toimihenkilöiden kesken kukin näyttelytoimikunta päättää itse.

Näyttelyn  aikana  (tuomareiden  saapumisesta  heidän  lähtöönsä)  paikalla  on  oltava 
kielitaitoinen  tuomareista  huolehtiva  henkilö  (tuomarisihteeri),  joka  on  mielellään 
pätevöity kehätoimitsija. Tuomarisihteeri huolehtii myös siitä, että tuomareille kerrataan 
näyttelysäännöt ennen arvostelun alkua. 

Näyttelytoimikunta on myös viime kädessä vastuussa näyttelyn  arvosteluaikataulusta, 
tuloksista,  niiden molempien tarkastamisesta ja tulosten toimittamisesta määräajassa 
Kennelliittoon,  kun  kyseessä  on  virallinen  erikoisnäyttely.  Näyttelytoimikunta  vastaa 
tulosten ja arvostelujen toimittamisesta tanskandoggilehteen.

Kaikissa  näyttelyissä  noudatetaan  Kennelliiton  yleistä  jääviyssääntöä. 
Näyttelytoimikunnan  jäsenet  ja  henkilöt,  jotka  ovat  tekemisissä  tuomareiden  kanssa 
ennen näyttelyä esimerkiksi kuljettamalla heitä majoituspaikasta näyttelypaikalle, eivät 
saa esittää itse omia koiriaan kehässä vaan jonkun muun on heidän koiransa esitettävä. 

Aluejaostot  voivat  hakea  pääyhdistykseltä  toimeksiantoa  järjestää  pääyhdistyksen 
erilaisia tapahtumia ja saada tilaisuuden nettotuotosta 20 % järjestämispalkkion, jonka 
yhdistyksen rahastonhoitaja tilittää tapahtuman tilityksen jälkeen.

Näyttelytoimikunta voi halutessaan tehdä johtokunnalle ehdotuksia tuomareista, mutta 
lopullisen  päätöksen  näyttelyiden  ja  kilpailujen  tuomareista  tekee  johtokunta.

Näyttelytoimikuntien  pitää  toimittaa  johtokunnalle  väliaikatietoja,  esim.  toimikuntien 
kokouspöytäkirjoja, budjetti yms. näyttelyyn liittyen johtokunnalle tiedoksi.

Erikoisnäyttely



Yleistä
* Erikoisnäyttely järjestetään kerran vuodessa, yleensä kesä aikaan 
* Näyttely on virallinen ja siellä noudatetaan Suomen Kennelliiton näyttelysääntöjä, 
näyttelyssä jaetaan muotovalion arvoon oikeuttavia sertifikaatteja näyttelysääntöjen 
puitteissa
* Tulokset pyritään julkaisemaan tanskandoggilehden numerossa 3
* Näyttelyssä voivat kilpailla myöskin pennut 5-7 kk ja 7-9 kk
* Näyttelyn yhteydessä voidaan järjestää epävirallisia toko- tai agility kilpailuja, sekä 
lapsi-koira tai juniorhandler kilpailuja
* Järjestään epävirallinen jälkeläisluokka 
* Tuomareina voivat toimia ulkomuototuomarit, joilla on tanskandoggien 
arvosteluoikeudet  

Rotujärjestöjen ja rotua harrastavien yhdistysten itse järjestämissä erikoisnäyttelyissä 
saa olla ns. pikkupentu -luokka koirille 5-7 kk ja niissä valitaan myös näyttelyn paras 
pentu. Erikoisnäyttelyissä järjestetään myös epävirallinen jälkeläisluokka.

Anominen
Erikoisnäyttely anotaan seuraavalle vuodelle Kennelliitolta, mutta anomus toimitetaan 
ensin  lausuntoa  varten  kennelpiirille,  jonka  alueella  näyttely  järjestetään. 
Näyttelyanomus on postitettava kennelpiiriin 15 kuukautta ennen näyttelyvuotta 
eli syyskuun loppuun mennessä. Kennelpiiri toimittaa anomukset lausunnollaan 
varustettuna  Kennelliittoon  lokakuun  loppuun  mennessä.  Kennelpiirit  voivat 
tarvittaessa  varhentaa  anomusten  jättöajankohtaa.  Myöhästyneet  anomukset 
palautetaan  merkinnällä  "myöhästynyt,  ei  käsitellä".  Kennelpiiri  toimittaa  anomukset 
lausunnollaan varustettuina Kennelliitolle huhtikuun loppuun mennessä.

Erikoisnäyttely anotaan Kennelliiton vahvistamalla anomuslomakkeella, jonka jokainen 
kohta  on  täytettävä.  Erikoisnäyttelyihin  anotaan  AINA  lisäsertit,  kohta  on 
anomuslomakkeeseen erikseen täytettävä.  Yhdistyksen puheenjohtaja allekirjoittaa 
näyttelyanomuslomakkeen. 

Kennelliitolla ja kennelpiirillä on oikeus hylätä sellaisen hakijan anomus, joka ei aiemmin 
ole  kyennyt  järjestämään näyttelyä  sääntöjen,  ohjeiden ja  yleisen  näyttelykäytännön 
vaatimalla tavalla.

Jos näyttelyssä järjestetään muita  kuin  säännöissä ja  ohjeissa mainittuja  luokkia  tai 
kilpailuja,  on  niiden  oltava  maksuttomia  ja  niistä  on  oltava  maininta  näyttelyn 
tiedotteissa.

Näyttelyn ajallinen sovittaminen
Samana päivänä järjestettävien erikois- ja ryhmänäyttelyiden etäisyyden toisistaan ja 
kansainvälisistä ja kaikkien rotujen näyttelyistä on oltava vähintään 150 km, jos näissä 
näyttelyissä  arvostellaan samoja  rotuja  samana päivänä.  Jos  etäisyys  on  pienempi, 
voidaan näyttelyt järjestää vain jos järjestäjät ovat sopineet asiasta keskenään.

Rotujärjestöjen  ja  rotua  harrastavien  yhdistysten  erikoisnäyttelyitä  ei  voida  järjestää 
samana päivänä kun ko. rotu arvostellaan kansainvälisessä näyttelyssä.  

Kennelliiton järjestämän näyttelyn kanssa ei samanaikaisesti saa olla muita näyttelyitä. 
Näyttelypaikka
Näyttelypaikkaa  valittaessa  on  huomioitava  odotettu  koira-  ja  yleisömäärä  sekä 
ajankohta (sisänäyttelykausi 1.10.-30.4). Näyttelypaikalla on oltava riittävästi sääsuojia 
ulkomuototuomareille ja kehätoimitsijoille. Arvostelukehien on oltava riittävän suuret ja 



kehäpohjien  tasaiset  sekä  pinnaltaan  sellaiset,  että  koirat  voidaan  niissä  vaivatta 
arvostella.

Kuntakohtaiset erikoismääräykset ja luvat on selvitettävä eri viranomaisilta.
Lupia tai ilmoituksia voidaan tarvita ainakin:
- huvitilaisuuden järjestämiseen
- äänentoistolaitteiden käyttämiseen
- äänitteiden soittamiseen
- tilapäisiin pysäköintijärjestelyihin
- opasteiden ja mainosten pystytykseen
- elintarvikkeiden myyntiin ja tarjoiluun
- pelastussuunnitelma ko. näyttelypaikalla

Tuomarit
Erikoisnäyttelyn  tuomarin  tulee  olla  virallinen  Suomen  Kennelliiton  hyväksymä 
tanskandoggien arvosteluoikeudet omaava tuomari. Toivottavaa olisi myös, että tuomari 
olisi rodun kasvattaja.

Näyttelyn tuomareita suunnitellessa kannattaa huomioida, että suositeltava koiramäärä 
ulkomuototuomaria  kohden  on  60  koiraa.  Tuomarilla  on  oikeus  kieltäytyä 
arvostelemasta tätä suurempaa koiramäärää. Koiramäärä ulkomuototuomaria kohden 
ei pääsääntöisesti saa olla yli  80. Jos tuomarille ilmoitetaan tätä enemmän koiria, on 
ylimääräiset  koirat  ensisijaisesti  siirrettävä  muille  tuomareille.  Tuomari  voi  kuitenkin 
suostua arvostelemaan kaikki hänelle ilmoitetut koirat, mikäli hän katsoo selviytyvänsä 
siitä  normaaliajassa  ja  arvostelun  kärsimättä.  Mikäli  koiramäärä  on  yli  80, 
näyttelytoimikunnan  on  saatava  ylitykselle  kirjallinen  lupa  Kennelliitolta.  Lupa  on 
anottava välittömästi koiramäärien selvittyä. 

Listan  laadinta  on  hyvä  aloittaa  heti  Kennelliiton  hyväksyttyä  näyttelyn. 
Ulkomuototuomareihin otetaan ensin yhteyttä puhelimitse, faksilla tai sähköpostitse ja 
sen jälkeen lähetetään kirjallinen kutsu Kennelliiton lomakkeella.  Kutsussa on oltava 
selkeästi mainittuna yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot sekä päivisin että iltaisin. 

Kun  ulkomuototuomari  on  kirjallisesti  vastannut  arvostelukutsuun  ja  näin  ilmoittanut 
ottavansa kutsun vastaan, hänellä ei ole oikeutta peruuttaa arvostelutehtäväänsä ilman 
pätevää syytä (esim. työeste, sairaus).

Jos tuomari  kuitenkin  joutuu tulonsa peruuttamaan pätevällä  syyllä,  muutoksesta  on 
ilmoitettava näytteilleasettajille niin hyvissä ajoin, että heillä on mahdollisuus peruuttaa 
ilmoittautumisensa.  Peruutusilmoituksen tulee olla postileimattu  ennen näyttelyä.  Jos 
tuomarimuutos joudutaan pakottavista syistä tekemään viikon sisällä ennen näyttelyä, 
näyttelytoimikunta  ei  ole  velvollinen  ilmoittamaan  siitä  näytteilleasettajille  etukäteen. 
Tässä tapauksessa näytteilleasettajan tulee tehdä peruutusilmoitus kehään tai näyttelyn 
toimistoon ennen ko.  koiran alkuperäistä  arvioitua arvosteluaikaa.  Näytteilleasettajan 
tekemiä matkoja näyttelypaikkakunnalle ei korvata.

Näyttelytoimikunnan  on  palautettava  ilmoittautumismaksu  neljän  viikon  kuluessa 
näyttelyn  päättymisestä.  Näyttelytoimikunnalla  on  oikeus  vähentää  palautuksista 
käsittelykulut.

Jos rotu siirretään ulkomuototuomarille, joka on ilmoitettu ko. rodulle varalla olevaksi 
ulkomuototuomariksi Koiramme -lehden näyttelyilmoituksessa, ei ilmoittautumismaksua 
palauteta. 



Näyttelyohjaaja
Jokaisessa kennelpiirissä  on  vähintään yksi  Kennelliiton  hyväksymä  näyttelyohjaaja, 
joka on kennelpiirin toimihenkilö.

Näyttelytoimikunnan on kutsuttava näyttelyohjaaja ainakin yhteen näyttelytoimikunnan 
kokoukseen.  Kutsu  tulee  toimittaa  vähintään  kahta  viikkoa  ennen  kokousta.  Lisäksi 
näyttelyohjaajan asiantuntemusta voi käyttää mm. ulkomuototuomariluettelon ja PM:n 
laadinnassa, luettelonteossa ja kehätarvikkeiden kokoamisessa sekä kehätoimitsijoiden 
hankinnassa. 

Näyttelyohjaaja  toimittaa  pyydettäessä  listan  alueensa  kehätoimitsijoista  osoite-, 
kielitaito- ym. tietoineen myös muille kuin oman kennelpiirinsä näyttelytoimikunnille. 

Sertifikaatit
Rotua  harrastavien  yhdistysten  pääerikoisnäyttelyihin  anottujen  lisäsertifikaattien 
lukumäärä sukupuolta kohti on seuraava: jos arvosteltuja koiria on 1-39, jaetaan yksi 
sertifikaatti,  40–59  jaetaan  kaksi  sertifikaattia  ja  60  tai  enemmän  jaetaan  kolme 
sertifikaattia.  Uroksille  ja  nartuille  on  mahdollista  jakaa  eri  määrä  sertifikaatteja. 
Pentuluokissa arvosteltuja koiria ei lasketa tähän koiramäärään.

Varasertifikaatteja  jaetaan  aina  vain  yksi  kummallekin  sukupuolelle,  myös 
rotujärjestöjen pääerikoisnäyttelyissä.

Palkinnot
Näyttelytoimikunnan on jaettava ruusuke seuraavista saavutuksista ja
palkintosijoista:
- sertifikaatti sinivalkoinen
- varasertifikaatti vaaleansininen
- ROP punakeltainen
- VSP valkovihreä
- kunniapalkinto liila
- Suomen muotovalio punavihreä

Näyttelytoimikunnan on jaettava esinepalkinto seuraavista saavutuksista ja
palkintosijoista:
- sertifikaatti (SERT)
- rotunsa paras (ROP)
- vastakkaisen sukupuolen paras (VSP)
- rotunsa paras ja vsp-pentu
- rotunsa paras ja vsp-veteraani
- rotunsa paras -kasvattajaluokan kasvattaja
- näyttelyn paras -kilpailussa sijoittuneet (NP 1-4)

Näyttelytoimikunta  voi  halutessaan  jakaa  muistakin  sijoituksista  ja  saavutuksista 
esinepalkintoja ja/tai ruusukkeita ja/tai nauhoja.

Näyttelysäännön mukainen palkintoruusuke tai ruokapalkinto ainoana vaihtoehtona ei 
ole tässä tarkoitettu esinepalkinto.

Sertifikaatista ja varasertifikaatista annetaan näytteilleasettajalle arvostelleen tuomarin 
allekirjoituksella vahvistettu edellä mainittua palkintoa osoittava kortti.



Yhdistyksen  omissa  näyttelyissä  on  tapana  palkita  myös  kaikki  luokkavoittajat 
esinepalkinnolla.  Tätä  varten  näyttelytoimikunnat  keräävät  yleensä  sponsorirahaa 
kasvattajilta ja doggien omistajilta. Luokkavoittajalahjoitusten määrät ovat vaihdelleet 5-
10 euron välillä. Lahjoittajat julkaistaan näyttelyluettelossa, tanskandoggilehdessä sekä 
mahdollisilla näyttelyn nettisivuilla.

Kiertopalkinnot
Yhdistyksellä on useita kierto- ja muistopalkintoja, joita jaetaan erikoisnäyttelyssä mm. 
väriin  tai  ikään liittyen.  Yhdistyksen  kiertopalkintosihteeri  vastaa  näiden jakamisesta. 
Näyttelytoimikunnan tulee sopia kiertopalkintosihteerin kanssa hyvissä ajoin käytännön 
järjestelyistä kiertopalkintojen suhteen. 

Diplomi
Erikoisnäyttelyn  Best  In  Show-koiralle  jaetaan  diplomi  yhdistyksen  kevätkokouksen 
yhteydessä. Yhdistyksen johtokunta huolehtii diplomin jakamisesta.

Näyttelystä tiedottaminen
Jokaisesta näyttelystä on tehtävä monistettu tai painettu tiedote eli PM, josta
käy ilmi
- näyttelyn paikka, aika ja tyyppi
- ilmoittautumismaksut sekä viimeinen ilmoittautumispäivä mahdollisine
porrastuksineen
- ilmoittautumisosoite
- ilmoittautumismaksun suoritustapa
- näyttelyssä arvosteltavat luokat
- näyttelyn yhteydessä mahdollisesti järjestettävät kokeet, kilpailut ja muut
erilliskilpailut
- kaikki ulkomuoto- ja muina tuomareina toimivat henkilöt
- yhteystiedot tiedusteluja varten, suuremmissa näyttelyissä oltava myös
vieraskielinen neuvonta (ruotsi, englanti)
- monipäiväisissä näyttelyissä kunkin rodun arvostelupäivä
- Kennelliiton rokotus- ja tunnistusmerkintämääräykset

Tiedote  voidaan  painaa  vasta,  kun  ulkomuototuomareiden  arvosteluoikeudet  on 
tarkastettu  Kennelliitosta.  Jos  tiedotteeseen  painetaan  ilmoittautumislomake,  on 
käytettävä Kennelliiton virallista A4-kokoista lomaketta.

Viimeistään  kaksi  kuukautta  ennen  ilmoittautumisajan  päättymistä  on  Kennelliiton 
toimistoon lähetettävä riittävä määrä tiedotteita: erikoisnäyttelyistä 50 kpl.  Tarvittaessa 
tiedotteita tulee olla saatavissa lisää.

Näyttelystä on julkaistava Koiramme-lehdessä Kennelliiton toimiston antamien ohjeiden 
mukaan  laadittu  ns.  työsarkailmoitus  vähintään  kaksi  kuukautta  ennen 
näyttelyajankohtaa.  Näyttelyn  järjestäjä  laatii  ilmoituksen,  ja  Kennelliiton  toimisto 
tarkistaa sen. Näyttelytoimikunta vastaa virheellisten tietojen oikaisuista aiheutuneista 
kuluista. Ilmoitus laskutetaan näyttelytoimikunnalta vahvistettua taksaa noudattaen.

Ilmoittautumisten vastaanotto
Erikoisnäyttelyissä  ilmoittautumisaika  päättyy  viimeistään  kahta  viikkoa  ennen 
näyttelyajankohtaa.  Näyttelyyn  hyväksytään vain määräaikana tulleet tai postileimatut 
kirjalliset  ilmoittautumiset,  joiden  mukana  seuraa  maksukuitti  tai  sen  kopio. 
Myöhästyneet  ilmoittautumiset  palautetaan  välittömästi  merkinnällä  "myöhästynyt". 
Myöhästyneet  ilmoittautumismaksut  on palautettava,  jos mahdollista,  näyttelypäivään 
mennessä vähennettynä käsittelykuluilla.



Ilmoittautumisista  tarkistetaan  kaikki  tiedot.  Erityisesti  tarkistetaan,  että  koira  on 
ilmoitettu  oikeaan  luokkaan  (ikä,  koepalkinnot,  FIN  MVA-arvo).  Kasvattajaluokkien 
ilmoittautumiset  on käsiteltävä erikseen, ja kasvattajalle on ilmoitettava täyden 
ryhmän koirat. Muista ilmoittautuneista koirista ei saa antaa tietoja kenellekään.

Ilmoittautumiset  lajitellaan  ja  lasketaan  tuomareittain  heti  niiden  saavuttua.  Samalla 
tarkastetaan,  että  ulkomuototuomarikohtaiset  koiramäärät  ovat  ohjeiden  puitteissa. 
Siirroista on neuvoteltava ulkomuototuomarin kanssa. Ylityslupa-anomus on toimitettava 
Kennelliitolle välittömästi lopullisen koiramäärän selvittyä.

Näyttelyn maksuliikenteeseen käytettävän tilin tulee olla kennelpiirin, jonkin järjestävän 
yhdistyksen tai ko. näyttelyn oma tili, ei kenenkään henkilökohtainen tili.

Aikataulun laadinta
Aikataulun  tarkoituksena  on  varmistaa,  että  koirat  ovat  oikeaan  aikaan  paikalla 
arvostelua  varten.  Riittävä  saapumisaika  on  noin  tuntia  ennen  koiran  arvioitua 
arvosteluaikaa.

Näyttelyyn saavutaan porrastetun aikataulun mukaan, kuitenkin viimeistään klo 13.00. 
Jos näyttelyn eläinlääkäri on paikalla tämän jälkeenkin, voi näyttelyn järjestäjä määrätä 
myöhäisemmän viimeisen saapumisajan. Näyttelystä saa poistua, kun koira on esitetty 
kaikissa sen saamien palkintojen edellyttämissä luokissa ja kilpailuissa.

Jokaista  arvostelukehää  varten  laaditaan  ohjeellinen  arvosteluaikataulu.  Aikataulun 
laadinnassa  lasketaan  ulkomuototuomarin  arvostelevan  keskimäärin  12–15  koiraa 
tunnissa  (tuomarin  yksilöllinen  ajankäyttö  otettava  huomioon).  Tätä  pienemmille 
koiramäärille ei pidä määritellä tarkkaa arvosteluajankohtaa. Kehätoimitsijat huolehtivat 
siitä, että aikataulua noudatetaan.

Kirjeet näytteilleasettajille
Kaikille näytteilleasettajille on hyvissä ajoin ennen näyttelyä lähetettävä kirje, jotta he 
tietävät ilmoittautumisensa saapuneen perille. Kirjeessä tulee olla
- kartta ja/tai ajo-ohjeet näyttelypaikalle
- arvosteluaikataulu sekä tieto, mihin mennessä on saavuttava
näyttelypaikalle
- tieto mahdollisista ulkomuototuomarimuutoksista sekä toimintaohjeet,
mikäli näytteilleasettaja haluaa peruuttaa koiran ilmoittautumisen
- muistutus rokotusmääräyksistä ja tunnistusmerkinnästä
- yhteystiedot näyttelypaikalle näyttelypäivänä
- mielellään näyttelyalueen kartta sekä malli tai seloste opasteista
näyttelypaikalle ja selvitys näyttelyalueen palveluista ja mahdollisista
parkkimaksuista

On muistettava lähettää kirje myös mahdollisiin lisäkilpailuihin (toko, agility, lapsi&koira, 
juniorhandler) ilmoittautuneille sekä kasvattajaluokan esittäjille. 

Kirjeen,  jonka  mukana  voidaan  postittaa  myös  koiran/kilpailijan  näyttelynumero,  on 
oltava näyttelyyn ilmoittautuneilla mielellään viikkoa ennen näyttelyä. 

Näyttelyluettelo
Näyttelystä on oltava painettu tai monistettu luettelo, jossa on lueteltu kaikki näyttelyyn 
ilmoitetut koirat.



Aikataulu  painetaan  myös  näyttelyluettelon  alkuun.  Aikataulussa  tulisi  olla  myös 
kehätoimitsijoiden  ja  mahdollisten  harjoitusarvostelijoiden  nimet.  Lisäksi 
näyttelyluettelosta on ilmettävä loppukilpailujen arvioitu alkamisaika sekä tuomareiden 
nimet.

Luettelossa  on jokaisesta  koirasta  ilmoitettava  sen täydellinen virallinen nimi,  tittelit, 
rekisterinumero, syntymäaika, isän ja emän nimet ja näyttelyn järjestäjän niin halutessa 
näiden mahdolliset tittelit, kasvattajan nimi ja kotipaikka sekä omistajan nimi ja osoite. 
Kennelliiton  myöntämissä  kansainvälisissä  ja  kaikkien  rotujen  näyttelyissä 
näyttelyluetteloon merkitään koiran kansalliset käyttö- ja muotovalionarvot ja kansalliset 
voittajatittelit, kansainväliset valionarvot sekä FCI:n arvonäyttelyiden voittajatittelit
(Maailman ja maanosanäyttelyt). Muissa näyttelyissä näyttelyn järjestäjä päättää, mitkä 
muut tittelit julkaistaan.

Mikäli  kasvattajaluokat  halutaan  numeroida,  kannattaa  niille  käyttää  täysin  erillistä 
numerointia.

Näyttelyluettelon  saa  julkistaa  vasta  näyttelypäivän  aamuna,  monipäiväisissä 
näyttelyissä  ensimmäisen  näyttelypäivän  aamuna.  Sitä  ei  siis  saa  jakaa  esim. 
luetteloissa mainostaneille ennen näyttelyä.

Ulkomaisten tuomareiden ohjaus
Ulkomaisille  ulkomuototuomareille  lähetetään  hyvissä  ajoin  ennen  näyttelyä 
suomalaiset arvosteluohjeet jollakin FCI:n kielellä. Ulkomaisilta ulkomuototuomareilta on 
syytä  myös  varmistaa  se,  millä  kielellä  he  sanelevat  arvostelut,  jotta  heille  osataan 
hankkia oikeaa kieltä taitavat kehätoimitsijat.

Kun  ulkomuototuomari  arvostelee  ensimmäistä  kertaa  Suomessa,  on 
näyttelytoimikunnan järjestettävä hänelle ohjaustilaisuus ennen näyttelyä.  Paikalla on 
oltava myös kotimainen kielitaitoinen ulkomuototuomari tai näyttelyohjaaja.

Tilaisuudessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
- eri laatuarvostelumainintojen erot sekä hylätyn ja EVA:n ero
- tuomarin velvollisuus tarkastaa koirien kivekset arvostelun aikana
- asiat, joista ulkomuototuomari huolehtii ja asiat, joista huolehtivat
kehätoimitsijat
- loppukilpailujen kulku

Tilaisuudesta  on  hyvä  neuvotella  etukäteen  näyttelyohjaajan  kanssa.  Ellei 
näyttelyohjaaja ole ollut itse paikalla, hänelle on viimeistään näyttelypaikalla kirjallisesti 
ilmoitettava, ketkä ovat olleet paikalla ja kuka vastasi ohjauksesta.

Näyttelyssä,  jossa  arvostelee  ulkomaisia  ulkomuototuomareita,  tulee  olla 
suomenkieliset,  FCI:n  viralliset  rotumääritelmät.  Muille  kuin  FCI-maista  tuleville 
tuomareille  on  näyttelyn  järjestäjän  toimitettava  etukäteen  FCI:n  viralliset 
rotumääritelmät tuomarin arvosteltavista roduista jollakin FCI:n kielellä.

Kehätoimitsijat
Jokaisessa  kehässä  on  oltava  vähintään  yksi  pätevöity  kehätoimitsija.  Pätevöity 
kehätoimitsija  ei  välttämättä  ole  se,  joka  kirjoittaa  arvostelut,  joten  on  muistettava 
varmistaa, että jokaisessa kehässä on myös vähintään yksi kirjoittamaan suostuva ja 
kykenevä toimitsija.

Kehätoimitsijat kutsutaan hyvissä ajoin Kennelliiton lomakkeella.



Ennen  näyttelyä  kehätoimitsijoille  ilmoitetaan  kirjallisesti,  missä  kehässä  (tuomari  ja 
koiramäärät) he työskentelevät.  Kirjeessä on ilmoitettava myös aikataulut, tulo-ohjeet 
näyttelypaikalle  sekä  tiedot  mahdollisesta  majoituksesta  ja  ruokailuista. 
Kehätoimitsijoille  voidaan  lähettää  myös  lomake,  joka  helpottaa  matkakorvausten  ja 
mahdollisen päivärahan maksamista näyttelypaikalla.

Pätevöidylle  kehätoimitsijalle  maksetaan näyttelyssä työskentelystä  korvaukset  kuten 
ulkomuototuomarille.  Oman  auton  käytöstä  kehätoimitsijan  on  sovittava  etukäteen 
näyttelyn järjestäjän kanssa. Kaikille kehässä työskenteleville annetaan näyttelyluettelo 
ja tarjotaan kehään välipalaa ja virvokkeita sekä ruoka näyttelypaikalla tai lounaslippu.

Kehätoimitsijaharjoittelijalle ei makseta päivärahaa eikä matkakorvauksia.
 
Kehätoimitsija ei saa esittää koiraa siinä kehässä, jossa hän työskentelee, eikä muissa 
kehissä, ellei hänen työskentelynsä ole jo päättynyt.  Kehätoimitsija ei myöskään saa 
esittää koiraa samassa näyttelyssä tuomarille,  jonka kehässä on työskennellyt  tässä 
näyttelyssä. Ulkomuototuomarin perheenjäsen ei voi toimia tämän kehätoimitsijana.

Eläinlääkäri
Näyttelypaikalla on oltava eläinlääkäri, joka voi tarkastaa koiria tai ottaa niistä näytteitä 
näyttelyn  aikana  tai  viiden  vuorokauden  kuluessa  näyttelyn  päättymisestä.  Pienissä 
ryhmä- ja erikoisnäyttelyissä voidaan eläinlääkärin kanssa sopia tietty aika, jonka hän 
on näyttelypaikalla, kuitenkin ainakin koirien sisääntulon ajan. Eläinlääkärin on kuitenkin 
oltava tavoitettavissa koko näyttelyn ajan.

Tulokset
Näyttelyn  tulokset on toimitettava  Kennelliitolle viimeistään neljän viikon kuluttua 
näyttelyn  päättymisestä.  Tarkastetut  ja  oikeilla  tuomaritiedoilla  varustetut 
arvostelulomakkeet  jäljennöksineen  toimitetaan  numerojärjestyksessä  niitä  toisistaan 
irrottamatta. Mukana on seurattava vähintään kaksi näyttelyluetteloa, joista yhteen on 
merkitty  kaikki  koirien  saamat  näyttelytulokset.  Lisäksi  mukaan on  liitettävä  tulokset 
ryhmä- ja näyttelyn paras -kilpailuista.

Näyttelytoimikunta  vastaa  myös  tulosten  ja  arvostelujen  kääntämisestä  ja 
puhtaaksikirjoittamisesta  tanskandoggilehteä  varten.  Tulokset  ja  muu  tarvittava 
materiaali on toimitettava mahdollisimman pian näyttelyn jälkeen tai viimeistään 2 vko 
ennen deadlinea lehden tekijälle.

Valokuvaus
Yhdistyksen  omissa näyttelyissä  on  tapana kuvata  kaikki  luokkavoittajat  sekä kaikki 
loppukilpailuissa  sijoittuneet  koirat.  Kuvat  toimitetaan  julkaistavaksi 
tanskandoggilehdessä. Kuvat on toimitettava CD:lle poltettuna tai paperikuvina, tarkasti 
nimettynä  koiran nimellä  tai  kilpailunumerolla  (mukana on toimitettava  myös luettelo 
näyttelyn tuloksilla). 

Kuvia ei saa julkaista muualla ennen kuin ne ovat olleet lehdessä.  
____________________________

Värinäyttely



Yleistä
* Värinäyttely on epävirallinen, mutta siinä noudatetaan Suomen Kennelliiton 
näyttelysääntöjä tietyin poikkeuksin, jotka löytyvät alempaa kohdasta säännöt  
* Tulokset pyritään julkaisemaan tanskandoggilehden numerossa 4
* Tuomareina voivat toimia kasvattajat tai ulkomuototuomarit sekä pitkäaikaiset 
tanskandoggi harrastajat 

Säännöt
Tuomarin  ei  värinäyttelyssä  tarvitse  olla  pätevöity  virallinen  tuomari  tanskandogeille 
vaan  tuomarina  voi  toimia  rodun  pitkäaikainen  kasvattaja  /  harrastaja,  yleisenä 
vaatimuksena  tuomarin  täytyy  tuntea  rotu  hyvin.  Mikäli  näyttelyyn  osallistuu  yli  100 
koiraa on oltava toinenkin tuomari.
 
Epävirallinen värinäyttely noudattaa SKL – FKK :n näyttelysääntöjä seuraavin 
poikkeuksin:
- näyttelyssä jaetaan KP:itä muillekin kuin pennuille
- ei jaeta sertifikaatteja
- värit arvostellaan omina ryhminään
- näyttelyssä on vain kilpailuluokka, josta koira saa kirjallisen arvostelun- ja arvostelussa 
olisi oltava maininta koiran värin laadusta
- noudatetaan voimassa olevaa FCI:n rotumääritelmää
- järjestetään myös paras VSP-kilpailuluokka
- järjestetään parikilpailu ja jälkeläisluokka
 
Luokat       
Pennut 5-9 kk 
Junioriluokka 9-15 kk
Nuortenluokka 15-24 kk
Avoinluokka 24 kk-6 v
Senioriluokka 6v-8v
Veteraaniluokka 8v-
 
Pentuluokka voi olla jaettu 5-7 kk ja 7-9 kk näyttelytoimikunnan niin halutessa. 
Poikkeuslupa kahteen pentuluokkaan on anottava johtokunnalta.

Osallistuessaan näyttelyyn on koiran oltava täyttänyt edellisenä päivänä ko. luokkaan 
vaadittava ikä.
 
Arvostelun kulku 
Värien arvostelujärjestyksen voi näyttelytoimikunta päättää.
 
Koirat kilpailevat suoraan kilpailuluokassa.

Tuomarin arvosteltua ko. luokan, kutsutaan kaikki sen luokan koirat uudelleen kehään, 
jossa ratkaistaan sijoitus 1-4 ja jaetaan mahdolliset KP:t (kunniapalkinto), max. 4 kp:tä 
/luokka. Kp:n saaneet koirat  kilpailevat värin paras uros (VPU) ja värin paras narttu 
(VPN) voitosta.
 
Värin  parhaat  (VP) kilpailevat  lopulta  BIS-tittelistä,  jolloin  BIS-kehässä on jokaisesta 
väristä yksi koira, mikäli kaikissa väreissä on jaettu KP.
 
Pennut  5-9  kk:  Kuten  muutkin  kilpailuluokat  ja  lopuksi  Rop-pennut  kilpailevat  BIS-
pennun tittelistä.
 



Veteraanit 8v-: Kuten muutkin kilpailuluokat ja lopuksi Rop- Veteraanit kilpailevat BIS-
veteraanin tittelistä.
 
Parikilpailu: Samalta omistajalta tai kasvattajalta kaksi doggia. Arvostelu peruste: parin 
laatu  ja  tasaisuus.  Parikilpailuun  voivat  osallistua  vain  jossain  muussakin  luokassa 
kilpailevat koirat. Parin kumpikin koira pitää olla samanvärisiä. Valitaan suoraan BIS-
pari 1-5.
 
Kasvattajaluokka: Saman  kasvattajan  neljä  kasvattia,  jotka  on  oltava  vähintään 
kahdesta eri pentueesta. Arvosteluperusteet kuten tavallisessa näyttelyssä. Kaikki neljä 
kasvattia  oltava  samanvärisiä.  Värin  paras  kp:lla  palkittu  ryhmä  jatkaa BIS  kehään, 
jossa valitaan BIS-kasvattajaluokka 1-5.
 
Jälkeläisluokka: Jalostuskoira  ja  vähintään  3  jälkeläistä,  jotka  voivat  olla  samasta 
pentueesta. Arvostelu peruste jälkeläisten tasaisuus ja laatu. Jalostuskoiran ei tarvitse 
osallistua  muihin  kilpailuluokkiin.  Sekä  jalostuskoiran  että  jälkeläiset  oltava  saman 
värisiä.  Värin  paras  kp:lla  palkittu  ryhmä  jatkaa  BIS  kehään,  jossa  valitaan  BIS-
jälkeläisluokka 1-5.

Palkinnot
Värinäyttelyssä jaetaan yleensä ruusukkeet ROP- ja VSP-koirien lisäksi myös PU- ja 
PN-kehissä  sijoittuneille.  Esinepalkinnot  jaetaan  samoilla  perusteilla  kuin  virallisissa 
näyttelyissä, lisäksi luokkavoittajat palkitaan esinepalkinnolla. 

Luokkavoittajien  esinepalkintoja  varten  näyttelytoimikunnat  keräävät  yleensä 
sponsorirahaa  kasvattajilta  ja  doggien  omistajilta.  Luokkavoittajalahjoitusten  määrät 
ovat  vaihdelleet  5-10  euron  välillä.  Lahjoittajat  julkaistaan  näyttelyluettelossa, 
tanskandoggilehdessä sekä mahdollisilla näyttelyn nettisivuilla.

Kiertopalkinnot
Yhdistyksellä  on  useita  kierto-  ja  muistopalkintoja,  joita  jaetaan  värinäyttelyssä  mm. 
väriin  tai  ikään liittyen.  Yhdistyksen  kiertopalkintosihteeri  vastaa  näiden jakamisesta. 
Näyttelytoimikunnan tulee sopia kiertopalkintosihteerin kanssa hyvissä ajoin käytännön 
järjestelyistä kiertopalkintojen suhteen. 

Diplomi
Värinäyttelyn  Best  In  Show-koiralle  jaetaan  diplomi  yhdistyksen  kevätkokouksen 
yhteydessä. Yhdistyksen johtokunta huolehtii diplomin jakamisesta.

Tulokset
Näyttelytoimikunta  vastaa  tulosten  ja  arvostelujen  kääntämisestä  ja 
puhtaaksikirjoittamisesta tanskandoggilehteä varten.  Värinäyttelyn  tuloksia ei  lähetetä 
Kennelliittoon.  Tulokset  ja  muu  tarvittava  materiaali  on  toimitettava  mahdollisimman 
pian näyttelyn jälkeen tai viimeistään 2 vko ennen deadlinea lehden tekijälle.

Valokuvaus
Yhdistyksen  omissa näyttelyissä  on  tapana kuvata  kaikki  luokkavoittajat  sekä kaikki 
loppukilpailuissa  sijoittuneet  koirat.  Kuvat  toimitetaan  julkaistavaksi 
tanskandoggilehdessä.  Kuvat  toimitetaan julkaistavaksi  tanskandoggilehdessä.  Kuvat 
on toimitettava CD:lle poltettuna tai paperikuvina, tarkasti nimettynä koiran nimellä tai 
kilpailunumerolla (mukana on toimitettava myös luettelo näyttelyn tuloksilla). 

Kuvia ei saa julkaista muualla ennen kuin ne ovat olleet lehdessä.  



____________________________

Pentu-, Juniori- ja Veteraaninäyttely

Yleistä
* PJV-näyttely on epävirallinen ja se pyritään järjestämään keväisin 
* Open Show näyttely järjestetään PJV näyttelyn yhteydessä 
* Värit arvostellaan yhdessä 
* Tuomareina voivat toimia kasvattajat tai tanskandoggiharrastajat 
* Annetaan kirjallinen arvostelu 
* Tulokset pyritään julkaisemaan tanskandoggilehden numerossa 2 tai 3

Luokat
Pennut 5-7 kk ja 7-9 kk
Juniorit 9-12 kk ja 12-18 kk
Veteraanit 6-8 v ja yli 8 v

Arvostelun kulku
Värit arvostellaan yhdessä. Ensin arvostellaan kaikki urokset luokittain ja sitten nartut 
luokittain. Tuomari voi antaa korkeintaan 3 KP:tä  / luokka.
 
Seuraavassa  vaiheessa tulevat  kehään kaikki  samassa ikäluokassa kilpailleet  koirat 
(sekä urokset että nartut), jotka ovat saaneet KP:n ja ne sijoitetaan 1-5. 

Jokainen ikäluokkavoittaja jatkaa BIS-kehään. BIS-kehässä on siis maksimissaan kuusi 
koiraa. BIS-kehässä tuomari sijoittaa koirat järjestykseen BIS 1-6, näin ratkeaa myös 
automaattisesti näyttelyn paras pentu, juniori ja veteraani.

Kasvattajaluokat  arvostellaan  ennen  BIS-kehää,  ja  ne  sijoitetaan  suoraan 
paremmuusjärjestykseen.  Tuomari voi antaa tässäkin luokassa useamman KP:n.
 
Jokaisesta koirasta annetaan kirjallinen arvostelu.

Palkinnot
PJV-näyttelyssä jaetaan KP:stä ruusuke ja esinepalkinto, sekä BIS-kehässä 
sijoittuneille ruusuke ja pokaali. 

Kiertopalkinnot
PJV-näyttelyssä jaetaan seuraavat kiertopalkinnot:
- Paras pentu
- Paras juniori
- Paras veteraani
- Paras Kasvattajaluokka

Tulokset
Näyttelytoimikunta  vastaa  tulosten  ja  arvostelujen  kääntämisestä  ja 
puhtaaksikirjoittamisesta tanskandoggilehteä varten. PJV-näyttelyn tuloksia ei lähetetä 
Kennelliittoon.  Tulokset  ja  muu  tarvittava  materiaali  on  toimitettava  mahdollisimman 
pian näyttelyn jälkeen tai viimeistään 2 vko ennen deadlinea lehden tekijälle.



Valokuvaus
Yhdistyksen  omissa näyttelyissä  on  tapana kuvata  kaikki  luokkavoittajat  sekä kaikki 
loppukilpailuissa  sijoittuneet  koirat.  Kuvat  toimitetaan  julkaistavaksi 
tanskandoggilehdessä. Kuvat on toimitettava CD:lle poltettuna tai paperikuvina, tarkasti 
nimettynä  koiran nimellä  tai  kilpailunumerolla  (mukana on toimitettava  myös luettelo 
näyttelyn tuloksilla). 

Kuvia ei saa julkaista muualla ennen kuin ne ovat olleet lehdessä. 

____________________________

Open Show

Yleistä
* Open Show näyttely on epävirallinen 
* näyttely pidetään P-J-V näyttelyn yhteydessä 
* Näyttelyyn voivat osallistua myöskin "turisti" koirat 
   (mm. rekisteröimättömät, kivesvikaiset, värivirheelliset yms) 
* Annetaan kirjallinen arvostelu 
* Tuomareina voivat toimia kasvattajat tai tanskandoggi harrastajat 
* Tulokset pyritään julkaisemaan tanskandoggilehden numerossa 2 tai 3

Luokat
Open Show’ssa on luokat  järjestettävä niin, että osallistuminen on mahdollista myös 
niille, jotka eivät voi osallistua P-J-V näyttelyyn.
-  Turistiluokat:  Joihin  voivat  osallistua  ne  koirat,  jotka  eivät  voi  muuten  osallistua 
näyttelyihin mm. kivesvikaiset, värivirheelliset, rekisteröimättömät (voi rajoittaa) ym.
 - Troikkakilpailu:  Johon osallistuu kolme (3) saman omistajan tai  kasvattajan koiraa, 
jotka on kaikki ilmoitettu jompaankumpaan näyttelyyn, yhdellä handlerilla. 

 Arvostelu on annettava kaikista kirjallisesti.
 
Suuntaa antavat ohjeet
(joita näyttelytoimikunta voi halutessaan muuttaa)
  - Mahdollisuus antaa KP kolmelle (3) koiralle / luokka.
  - KP:llä palkituille koirille järjestetään kilpailuluokka (mm. PU / PN-luokka)
  - Pennut otettava erikseen huomioon
  - Turistiluokkiin osallistuvien koirien ei tarvitse olla rekisteröityjä
     (voi rajoittaa mm. vanhempien oltava rekisteröityjä)
  - Luokkajaot näyttelytoimikunnan päätettävissä

Palkinnot
Open Show-näyttelyssä jaetaan ruusuke ja esinepalkinto KP:stä, sekä ruusuke PU- ja 
PN-sijoituksesta. BIS-kehässä jaetaan ruusukkeet ja pokaalit.

Kiertopalkinnot
Open Show-näyttelyssä jaetaan seuraavat kiertopalkinnot:
- Best In Show
- Troikka-kilpailun voittaja



Tulokset
Näyttelytoimikunta  vastaa  tulosten  ja  arvostelujen  kääntämisestä  ja 
puhtaaksikirjoittamisesta tanskandoggilehteä varten.  Open Show-näyttelyn  tuloksia ei 
lähetetä  Kennelliittoon.  Tulokset  ja  muu  tarvittava  materiaali  on  toimitettava 
mahdollisimman pian näyttelyn jälkeen tai viimeistään 2 vko ennen deadlinea lehden 
tekijälle

Valokuvaus
Yhdistyksen  omissa näyttelyissä  on  tapana kuvata  kaikki  luokkavoittajat  sekä kaikki 
loppukilpailuissa  sijoittuneet  koirat.  Kuvat  toimitetaan  julkaistavaksi 
tanskandoggilehdessä. Kuvat on toimitettava CD:lle poltettuna tai paperikuvina, tarkasti 
nimettynä  koiran nimellä  tai  kilpailunumerolla  (mukana on toimitettava  myös luettelo 
näyttelyn tuloksilla). 

Kuvia ei saa julkaista muualla ennen kuin ne ovat olleet lehdessä. 

____________________________

TOP-20

* Top-20 kilpailu järjestetään kerran vuodessa STD ry:n toimesta 
* Kilpailu on kutsukilpailu ja siihen kutsutaan ensisijaisesti edellisen vuoden 
  kultadoggikilpailuun 20 parhaan koiran joukkoon sijoittuneet 
* Kutsu lähetetään kaikille koirille erikseen 
* Kaikki voivat tulla katsomaan ja kannustamaan kilpailijoita 
* Tuomareita on kolme (3): ulkomuototuomari, kasvattaja / tanskandoggi harrastaja ja 
ansioitunut handleri 
* Kilpailu käydään pudotus-systeeminä, -viimeinen koira estradilla on voittaja 
* Tulokset pyritään julkaisemaan tanskandoggilehden numerossa 2 tai 3
* Voittaja saa sen Tanskandoggi-lehden takakanteen kuvansa missä tulokset 
julkaistaan
* Voittaja saa kiertopalkinnon vuodeksi haltuunsa 
* Edellisen vuoden voittajalle luovutetaan diplomi

TOP-20 järjestelyohjeita   (alkanut 1997)
TOP-20  kutsukilpailu  järjestetään  kerran  vuodessa  Suomen  Tanskandoggi  ry:n 
toimesta. Kilpailuun kutsutaan ensisijaisesti  koira, joka on kilpailua edeltävänä vuonna 
sijoittunut STD Ry:n kultadoggikilpailussa 20 parhaan koiran joukkoon. 

Kutsu
Tilaisuuden järjestäjä lähettää koirien omistajille kirjallisen kutsun TOP-20 kilpailuun ja 
heiltä  on  odotettava vastausta  siitä  osallistuvatko  he  kilpailuun  vai  eivät.  Mikäli 
vastausta  ei  tule  -  on  oletettava,  että  koira  ei  osallistu.  TOP  20  -  kilpailuun  on 
kutsuttava  niin  monta  koiraa,  että  minimi  20  kpl  saavutetaan.  Määrän  pitäisi  olla 
parillinen. Mikäli joku kutsutuista koirista ei osallistu kilpailuun, on sen tilalle kutsuttava 
seuraava  kultadoggikilpailussa  menestynyt  koira.  Jos  koirilla  on  tasapisteet,  on  ne 
kutsuttava  kaikki.  Mieluummin  muutama  liikaa  kuin  liian  vähän.  Kilpailuun  ei  ole 
ilmoittautumis-maksua  ja  kilpailijat  osallistuvat  siihen  omalla  kustannuksellaan.  Vain 
kutsuttu voi osallistua.
 

Tuomarit



Kilpailun  tuomareita  on  kolme  eikä  heidän  nimiään  julkaista  ennen  h-hetkeä.  Olisi 
suotavaa,  että  yksi  heistä  olisi  ulkomuototuomari,  toinen kasvattaja  ja  kolmas 
ansioitunut handleri. Tuomarit eivät saa keskustella keskenään arvostelun aikana sillä 
päätösten  on  oltava  heidän  omiaan.  Päätöksensä  tuomarit  ilmaisevat  suljetulla 
lippuäänestyksellä.  Tuomareille  on  varattava  muistoksi  tapahtumasta  esim.  omat 
tuomariruusukkeet.

Tuomareilta on varmistettava haluavatko he kulukorvaukset.
 
Kilpailun kulku 
Itse kilpailu käydään pudotus-systeeminä - viimeinen koira estradilla on voittaja. 

Kaikki kilpailijat kokoontuvat ensin yhteen ja tuomarit voivat käydä koirat yksilöinä läpi. 
Osallistuville  koirille  arvotaan  kilpailunumero,  joka  määrää  ko.  koiran  ensimmäisen 
kilpailuparin.  Lava on koristeltu kaksin erivärisin kukin tms. tavalla,  jolla kilpailijat  on 
helppo  erottaa  toisistaan.  Koirat  saapuvat  pareittain  estradille  ja  menevät  kumpikin 
omille  “väreilleen”.  Pienen  esittäytymiskierroksen  jälkeen  tuomarit  päättävät  kumpi 
kilpailijoista  jatkaa  merkitsemällä  jatkoon  pääsevän  koiran  numeron  lapulle.  Mikäli 
tuomarit eivät ole yksimielisiä, enemmän ääniä saanut koira jatkaa. Hävinneen koiran 
nimi kuulutetaan tässä vaiheessa ja koira saa samalla ruusukkeensa  ja mahdollisen 
ruokapalkinnon. 

Yleisölle on suotavaa tehdä pudotuskaavio, jotta kilpailun kulkua olisi helpompi seurata.
 
Palkinnot
TOP-20  kilpailun  voittaja  saa  haltuunsa  kiertopalkinnon  ja  lisäksi  tästä  palkinnosta 
omaksi jäävä diplomi jaetaan seuraavana vuonna TOP-20 kilpailussa edellisen vuoden 
voittajalle.

Perinteisesti  TOP-20  kilpailun  voittaja  on  saanut  kuvansa  Tanskandoggi-lehden 
takakanteen siihen numeroon, jossa kerrotaan ko. kilpailusta.
 
TOP-20  kilpailulla  on  yleensä  ollut  ruokasponsori,  joka  on  lahjoittanut  esim.  3  kg 
palkinnot  muille  ja  ison  säkin  TOP-20  voittajalle.  Kaikille  on  varattava  STD  ry:  n 
lahjoittamat  ruusukkeet  ja  luun  muotoinen  palkintolaatta.   Kilpailulle  tyypillistä  on 
ajattelutapa  ”winner  takes  it  all”.  Kilpailun  voittajalle  aina  iso  ruokapalkinto,  isompi 
ruusuke kuin muille ja 30-40 cm korkea pokaali.
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