
ERIKOISNÄYTTELYN KIERTOPALKINNOT 
 
Näyttelyssä jaettavat kierto- ja muistopalkinnot: Perinteiset ja uudet.  Lista päivitys 2013 
 

BEST IN SHOW Kehä: 

BIS- PENTU  Ladyn Lahja ja kansio; BIS-pennulle. Palkinto on jatkuvasti kiertävä. 

BIS- VETERAANI Henriksbergin Hassanin muistopalkinto; näyttelyn parhaalle (BIS) veteraanil-
le. Palkinto on jatkuvasti kiertävä. 

Nellin Muistomalja & kansio; 
Näyttelyn parhaalle veteraanille (BIS). Palkinto kiertää kymmenen (10) vuot-
ta,(alkoi 2008). 

DJ`s Kasvattajan Kannustin  kiertopalkinto; ensisijaisesti Suom. kasvatetul-
le BIS veteraanin kasvattajalle (säännöissä tark. jako-ohjeet). Palkinto kiertää 
kaksikymmentä (20) vuotta, (alkoi 2006). 

BIS- KOIRAN KASV. Kennel Great Fellowsin kiertopalkinto; parhaan Suomessa syntyneen koiran 
kasvattajalle, joka on SKL:n ja STD ry:n jäsen. (Huom. Oltava Suomalainen 
kasvattaja, jos BIS ei ole menee seuraavalle..). Palkinto on jatkuvasti kiertävä. 

BIS- VSP Annikki Kantolan kiertopalkinto; parhaalle vastakkaista sukupuolta olevalle 
tanskandoggille. ( mikäli kaikki Best in show kehän koirat samaa sukup. Otetta-
va kaikkien 3 väriryhmän VSP:t ja tuomari valitsee). Palkinto on jatkuvasti kier-
tävä. 

BIS- KOIRA Jessica Davisin muistopalkinto; BIS -tanskandoggille. Palkinto on jatkuvasti 
kiertävä. 

Kennel Danehousen kiertopalkinto; näyttelyn kauneimmalle tanskandoggille. 
Palkinto on jatkuvasti kiertävä. 

Maria Åkerblomin kiertopalkinto; näyttelyn kauneimmalle suomalaisomistuk-
sessa olevalle tanskandoggille. Palkinnon kierto päättyy jos samalla Tanskan-
doggilla on kolme (3) peräkkäistä kiinnitystä. 

Väriin liittyvät; Keltainen & Tiikerijuovainen kehä: 

PARAS KELTAINEN 
AVO LUOKAN UROS  Arskan Muistomalja; parhaalle; keltaiselle avoimen luokan urokselle. Palkinto 

kiertää kymmenen (10) Palkinto kiertää kymmenen (10) vuotta, (alkoi 2007) ar-
votaan kiinnitysten saaneiden kesken. 

PARAS KELTAINEN 
VETERAANI UROS Jaron muistomalja; parhaalle keltaiselle veteraani urokselle, jolla on vähintään 

EH tässä näyttelyssä. Palkinto on jatkuvasti kiertävä. 

PARAS KE 
VETERAANI NARTTU Catalina Chocolaten; muistopalkinto; parhaalle suomalaisomistuksessa 

olevalle keltaiselle veteraaninartulle. Palkinto on jatkuvasti kiertävä. 

PARAS TIIKERI UROS Annikki Kantolan kiertopalkinto; parhaalle tiikerijuovaiselle urokselle. (ERI-
vaatimus, mikäli kukaan ei saa, niin tuomari valitsee EH:n saaneista). Palkinto 
on jatkuvasti kiertävä. 

PARAS TIIKERI UROS ; parhaalle tiikerijuovai-
selle urokselle. Palkinnon kierto päättyy kun samalla uroksella on kolme (3) 
kiinnitystä. 

PARAS TIIKERI NARTTU Annikki Kantolan kiertopalkinto; parhaalle tiikerijuovaiselle nartulle. (ERI-
vaatimus, mikäli kukaan ei saa, niin tuomari valitsee EH:n saaneista). Palkinto 
on jatkuvasti kiertävä. 



VÄRIRYHMÄN 
PARAS NARTTU Kennel Grazy Danes; parhaalle väriryhmän nartulle (ERI vaatimus). Palkinnon 

kierto päättyy kun samalla nartulla on kolme (3) kiinnitystä. 

VÄRIRYHMÄN VSP Arielin Aarre kiertopalkinto; ke/ti VSP-koiralle. Palkinto on jatkuvasti kiertävä. 

MUISTOPALKINTO Osmin & Tinon muistomalja & kansio; parhaalle Love-  (ERI 
vaatimus, mikäli ei ERIn saaneita lahj. suostumuksella voidaan jakaa EH saa-
neelle). Palkinto kiertää kymmenen (10) vuotta, sen saa omistaja jonka koirilla 
eniten kiinnityksiä. 

SUKUTAULUT: 
KELTAINEN  TIIKERI Danehouse Country Girlin muistopalkinto; parhaalle koiralle, jonka sukutau-

lussa tämä koira on. Palkinto on jatkuvasti kiertävä. 

Helisain Waldemarin muistopalkinto; parhaalle koiralle, jonka sukutaulussa 
tämä koira on. (vähintään EH). Palkinto on jatkuvasti kiertävä. 

Väriin liittyvät; Musta & Harlekiini kehä: 

VÄRIRYHMÄN PARAS 
VALIOLUOKAN UROS Sunnyn Malja & Kirja; parhaalle mu/ha valioluokan urokselle (ERI). Palkinto on 

jatkuvasti kiertävä. 

VÄRIRYHMÄN PARAS 
VALIOLUOKAN NARTTU Prinsessan Malja & Kirja; parhaalle mu/ha valioluokan nartulle (ERI). Palkinto 

on jatkuvasti kiertävä. 

VÄRIRYHMÄN PARAS 
VETERAANI Kennel Mellstarin kiertopalkinto; parhaalle suomalaiselle mu/ha veteraanille 

joka saa vähintään ERIn. (väripuhtausvaatimus 6. Sukupolvea, koskee myös 
pentuesisaruksia, mustalla saa olla muista väreistä sinistä taustalla). Palkinto 
on jatkuvasti kiertävä. 

VÄRIRYHMÄN PARAS Denmarks Great Danes (Tanskan Tanskandoggiyhdistyksen) kiertopalkin-
to; parhaalle musta/harlekiiniväriryhmän koiralle. Palkinto on jatkuvasti kiertävä. 

ROP JOS MUSTA Hilde Malja; Mustalle ROP koiralle, ellei musta ole ROP palkintoa ei jaeta. Pal-
kinnon kierto päättyy kun koiran omistajalla on kolme (3) kiinnitystä palkintoon. 

PARAS MUSTA UROS Kennel Danemanian kiertopalkinto; parhaalle suomalaisomistuksessa oleval-
le mustalle urokselle (ERI). Palkinnon kierto päättyy kun samalla uroksella on 
kolme (3) kiinnitystä. 

PARAS MUSTA NARTTU , Herra Huulen kiertopalkinto; parhaalle suomalais-
omistuksessa olevalle mu nartulle joka saa vähintään ERI. (väripuhtausvaati-
mus 3. Sukupolvea, koskee myös pentuesisaruksia, mustalla saa olla värirymän 
ulkopuolisista väreistä sinistä taustalla). Palkinnon kierto päättyy kun samalla 
nartulla on kolme (3) kiinnitystä. 

PARAS HARLEK. UROS Kristiina Jokion & Jaakko Tanskasen kiertopalkinto; parhaalle Suomessa 
syntyneelle harlekiini urokselle, joka saa tässä näyttelyssä vähintään EH:n. Pal-
kinnon kierto päättyy kun samalla uroksella on kolme (3) kiinnitystä. 

SUKUTAULUT: 
MUSTA Iivo Pytsi, he Night 13.5.2000 21.8.2006 muisto-

kietopalkinto; palkinnosta kilpailevat mustat Tanskandogit joiden sukutaulussa 
edellä mainittu koira on. Saadakseen kiinnityksen palkintoon tulee kilpailijan 
saada arvostelussa maininta erinomainen (ERI). Palkinnon kierto päättyy sa-
man omistajan kolmeen (3) peräkkäiseen - tai yhteensä viiteen (5) kiinnityk-
seen. 

 



MU HA-SI Jakki Potti, Sajc´s Captain Black Jackin muistopalkinto; parhaalle mu  ha 
- si koiralle, jonka sukutaulussa tämä koira on.(ERI-vaatimus, mikäli sama sijoi-
tus useammalla, tuomari ratkaisee. Jos ulkomaalainen voittaa ei saa kiertopal-
kintoa mukaan vaan lahjoittaja säilyttää). . Palkinnon kierto päättyy kun koiran 
omistajalla on viisi (5) kiinnitystä palkintoon. 

MUSTA  SININEN Moseksen Sauva, Juno´s Black Mosesin muistokiertopalkinto; parhaalle 
koiralle, jonka sukutaulussa tämä koira on. (ERI-vaatimus, mikäli useampia sa-
malla sij. (mu tai si koira) vanhin voittaa, ellei ikä ratkaise, tuomari päättää). 
Palkinnon kierto päättyy kun koiran omistajalla on viisi (5) kiinnitystä palkintoon. 

Väriin liittyvät; Sininen kehä: 

PARAS SININEN UROS Kennel Bonelin kiertopalkinto; parhaalle Suomessa kasvatetulle, Suomalais-
omistuksessa olevalle siniselle urokselle. (ERI-vaatimus, ellei ERIä, palkintoa ei 
jaeta). Palkinnon kierto päättyy kun samalla uroksella on kolme (3) kiinnitystä. 

PARAS SININEN NARTTU Kennel Bonelin kiertopalkinto; parhaalle Suomessa kasvatetulle, Suomalais-
omistuksessa olevalle siniselle nartulle. (ERI-vaatimus, ellei ERIä, palkintoa ei 
jaeta). ). Palkinnon kierto päättyy kun samalla nartulla on kolme (3) kiinnitystä. 

PARAS SININEN Suomen Leonberginkoirien kiertopalkinto; parhaalle siniselle tanskandoggil-
le. Palkinto on jatkuvasti kiertävä. 

SUKUTAULUT: 
MU HA-SI Jakki Potti, Sajc´s Captain Black Jackin muistopalkinto; parhaalle mu- ha-

si koiralle, jonka sukutaulussa tämä koira on.(ERI-vaatimus, mikäli sama sijoi-
tus useammalla, tuomari ratkaisee. Jos ulkomaalainen voittaa ei saa kiertopal-
kintoa mukaan vaan lahjoittaja säilyttää). . Palkinnon kierto päättyy kun koiran 
omistajalla on viisi (5) kiinnitystä palkintoon. 

MUSTA  SININEN Moseksen Sauva, Juno´s Black Mosesin muistokiertopalkinto; parhaalle 
koiralle, jonka sukutaulussa tämä koira on. (ERI-vaatimus, mikäli useampia sa-
malla sij. (mu tai si koira) vanhin voittaa, ellei ikä ratkaise, tuomari päättää). 
Palkinnon kierto päättyy kun koiran omistajalla on viisi (5) kiinnitystä palkintoon. 

Ikään liittyvät palkinnot: 

NÄYTTELYN NUORIN Ke  kiertopalkinto; näyttelyn nuorimmalle osanottajalle. 
Palkinto kiertää kymmenen (10) vuotta, (alkoi 2009). 

NÄYTTELYN VANHIN Kennel Mellstarin; kiertopalkinto; näyttelyn vanhimmalle suomalaisomistuk-
sessa olevalle osallistujalle. (väh. H). Palkinto on jatkuvasti kiertävä. 

Aluejaostojen palkinnot: 

(aluejaoston viimeisin jäsenluettelo oltava kpsihteerillä viimeistään kolme (3) viikkoa ennen näyttelyä) 

ALUEJAOSTON PARAS Etelä-Suomen aluejaoston kiertopalkinto; parhaalle Etelä-Suomen aluejaos-
ton jäsenen omistuksessa olevalle koiralle, joka on saavuttanut vähintään ERI:n 
tässä näyttelyssä. (jos 2 samaa sij. arpa ratkaisee). Palkinto on jatkuvasti kier-
tävä. 

ALUEJAOSTON PARAS  Lounais-Suomen aluejaoston kiertopalkinto; parhaalle aluejaoston jäsenen 
omistuksessa olevalle koiralle. ( mikäli 2 samaa sij. arpa ratkaisee). Palkinto on 
jatkuvasti kiertävä. 

ALUEJAOSTON PARAS Pohjois-Karjalan aluejaoston kiertopalkinto; parhaalle Pohjois-Karjalan 
aluejaoston jäsenen omistuksessa olevalle koiralle, joka on saavuttanut vähin-
tään ERI:n tässä näyttelyssä. (jos 2 samaa sij. arpa ratkaisee). Palkinto kiertää 
kymmenen (10) vuotta, (alkoi 2011). 

ALUEJAOSTON PARAS  Savon aluejaoston kiertopalkinto no II; Parhaalle aluejaoston jäsenen omis-
tuksessa olevalle koiralle. ( mikäli 2 samaa sij. arpa ratkaisee). Palkinto kiertää 
seitsemän (7) vuotta, (alkoi 2007). 



 

TOKO kehä: 

(Mikäli Toko järjestetään Erikoisnäyttelyn yhteydessä) 

MÖLLI LUOKKA Lounais-Suomen Aluejaoston; Parhaalle Mölli-luokan kisaajalle. Palkinto 
kiertää kymmenen (10) vuotta, (alkoi 2009). 

ALOKAS LUOKKA STD ry:n; Parhaalle Alokas-luokan kisaajalle. Palkinto kiertää kymmenen (10) 
vuotta, (alkoi 2009). 
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