
VÄRINÄYTTELYSSÄ JAETTAVAT KIERTOPALKINNOT 

VÄREITTÄIN      Lista päivitys 2013 

HARLEKIINI 

*************************************************************************************************************************** 
PENTU  Kennel Jättiläisen kiertopalkinto & kansio + muistopokaali: 

Parhaalle Suomessa kasvatetulle harlekiini Pennulle. Palkinto kiertää 
kaksikymmentä (20) vuotta (alkoi 2000), ja sen saa kasvattaja jonka kasvateilla 
on eniten kiinnityksiä. 

JUNIORI  Kennel Ozaenasin Siirin Pytty & Kunniakirja: 
Parhaalle harlekiini Juniorille (kp). Palkinnon kierto päättyy kun saman 
omistajan koirat ovat saaneet kolme (3) kiinnitystä. 

UROS  Kennel Jättiläisen kiertopalkinto & kansio + muistopokaali: 
Parhaalle Suomessa kasvatetulle harlekiini Urokselle. Palkinto kiertää 
kaksikymmentä (20) vuotta (alkoi 2000), ja sen saa uros jolla on eniten 
kiinnityksiä. 

NARTTU  Kennel Jättiläisen kiertopalkinto & kansio + muistopokaali: 
Parhaalle Suomessa kasvatetulle harlekiini Nartulle. Palkinto kiertää 
kaksikymmentä (20) vuotta (alkoi 2000), ja sen saa narttu jolla on eniten 
kiinnityksiä. 

PARAS HARLEKIINI Liberté Harlekiinien kiertopalkinto & kansio: 
Parhaalle Harlekiinille Koiralle (oltava näyttelyssä ROP tai VSP, 
suomalaisomistuksessa ja omistajan oltava STD ry:n jäsen). Palkinto kiertää 
kymmenen (10) vuotta, 2014 palkinto jää voittaneelle. 

*************************************************************************************************************************** 

KELTAINEN 

*************************************************************************************************************************** 
LOVE-DANE’S UROS Osmin & Tinon Muistomalja & Kansio: 

Parhaalle keltaiselle Love-Dane’s urokselle. Palkinto kiertää kymmenen (10) 
vuotta (alkoi 2007), palkinnon saa omistaja jonka koira/koirilla on eniten 
kiinnityksiä. 

JUNIORI NARTTU Sannin Muistomalja: 
Parhaalle keltaiselle Juniori Nartulle. . Palkinto kiertää kymmenen (10) vuotta 
(alkoi 2006), palkinto arvotaan kiinnitysten saaneiden kesken. 

*************************************************************************************************************************** 

MUSTA 

*************************************************************************************************************************** 
PENTU  Winston malja: 

Parhaalle mustalle pennulle (6-9 kk) KP vaatimus. Palkinnon kierto katkeaa 
kun saman omistajan pennut ovat saaneet kolme (3) kiinnitystä tai voittavan 
pennun kennelnimi on Winston. 

SENIORI Kennel Danemanian Kypsän iän malja: 
Parhaalle mustalle seniorille (6-8 v). Palkinto kiertää kymmenen (10) vuotta 
(alkoi 2005), palkinnon saa omistaja jonka koira/koirilla on eniten kiinnityksiä. 

PARAS MUSTA Kennel IsoAntin Old River’s Heben kunnia-malja: Parhaalle mustalle. 
Palkinnon kierto päättyy saman omistajan kolmeen (3) peräkkäiseen - tai 
yhteensä viiteen (5) kiinnitykseen. 

VÄRIRYHMÄN PARAS C’mon Everybodyn muistopokaali: 
Parhaalle musta-väriryhmän suomalaisomistuksessa olevalle ROP tai VSP 
koiralle, (mukaan luettuna myös manttelit ym. ryhmään kuuluvat). Palkinto 
kiertää kymmenen (10) vuotta (alkoi 2004), tai jos sama koira saa kolme (3) 
kiinnitystä kierto katkeaa. 



PARAS TUONTI KOIRA Kennel Danemanian Tuontipotti: 
Parhaalle mustalle tuontikoiralle. Palkinto kiertää kymmenen (10) vuotta (alkoi 
2005), palkinnon saa omistaja jonka koira/koirilla on eniten kiinnityksiä. 

*************************************************************************************************************************** 

SININEN 

*************************************************************************************************************************** 
UROS  Kennel Bonelin Kiertopokaalit nro I Urokselle: 

Parhaalle Suomessa syntyneelle ja Suomalaisomistuksessa olevalle Siniselle 
urokselle. Palkinnon kierto katkeaa kun sama koira on saanut kolme (3) 
kiinnitystä. 

NARTTU  Kennel Bonelin Kiertopokaalit nro II Nartulle: 
Parhaalle Suomessa syntyneelle ja Suomalaisomistuksessa olevalle Siniselle 
nartulle. Palkinnon kierto katkeaa kun sama koira on saanut kolme (3) 
kiinnitystä. 

*************************************************************************************************************************** 

TIIKERI 

*************************************************************************************************************************** 

KAIKKI VÄRIT 

*************************************************************************************************************************** 
ALUEJAOSTON PARAS Lounais-Suomen aluejaoston kiertopalkinto+ Kansio: 

Parhaiten menestyneelle aluejaoston jäsenen omistamalle dogille. Palkinto on 
jatkuvasti kiertävä. 

*************************************************************************************************************************** 

BIS- KEHÄ 

*************************************************************************************************************************** 
BIS- PARI  STD ry:n BIS- kiertopalkinto: 

BIS-pari (Tästä kisaavat joko kaksi (2) saman kasvattajan koiraa tai kaksi (2) 
saman omistajan koiraa). Palkinnon kierto päättyy kun samalla kasvattajalla tai 
samalla omistajalla on viisi (5) kiinnitystä. 

BIS- KASVATTAJA Kennel Dogiwogin kiertopalkinto: 
Parhaalle Kasvattajaryhmälle. Palkinnon kierto katkeaa kun sama kasvattaja 
samalla kennelnimellä on saanut kymmenen (10) kiinnitystä. 

BIS- JÄLKELÄISRYHMÄ Kennel Dogiwogin kiertopalkinto: 
Parhaalle Jälkeläisryhmälle. Palkinnon kierto katkeaa kun sama jalostuskoiran 
omistaja on saanut kymmenen (10) kiinnitystä tai saman kennelnimen omaavat 
jalostuskoirat ovat saaneet kymmenen (10) kiinnitystä. 

BIS- PENTU  Kennel Diplomatic’sin kiertopalkinto & kansio: 
BIS –pennulle. Palkinto on jatkuvasti kiertävä. 

STD ry:n BIS- kiertopalkinto: 
BIS -pentu. Palkinnon kierto päättyy saman kasvattajan kasvattien viidellä (5) 
kiinnityksellä. 

BIS- VETERAANI Kennel Boarhuntersin kiertopalkinto: 
BIS -veteraanille. Palkinnon kierto katkeaa kun sama omistajan saa kolme (3) 
kiinnitystä veteraanin kanssa. 

Kennel Diplomatic’sin kiertopalkinto & kansio: 
BIS –veteraanille. Palkinto on jatkuvasti kiertävä. 

STD ry:n BIS- kiertopalkinto: 
BIS –veteraanille. Palkinnon kierto päättyy saman kasvattajan kasvattien 
viidellä (5) kiinnityksellä. 



Kennel Danemanian & Jättiläisen DJ’s kasvattajan kannustin & kansio: 
Suomalaiselle (suomessa asuva)kasvattajalle jakoperuste ensisijaisesti BIS 1 
veteraani. Palkinto kiertää kaksikymmentä (20) vuotta (alkoi 2006), jonka 
jälkeen palkinto ja kansio jää STD Ry:n arkistoon. 

BIS-VSP  Kennel Diplomatic’sin kiertopalkinto & kansio: 
BIS –VSP -koiralle. Palkinto on jatkuvasti kiertävä. 

BIS-KOIRA  Kennel Diplomatic’sin kiertopalkinnot & kansiot: 
BIS –koiralle. Palkinto on jatkuvasti kiertävä. 

STD ry:n BIS- kiertopalkinto: 
BIS –koiralle. Palkinnon kierto päättyy saman kasvattajan kasvattien viidellä (5) 
kiinnityksellä. 

VÄRIN PARAS STD ry:n Värin paras kiertopalkinto: 

HA Paras Harlekiini. Palkinnon kierto päättyy saman kasvattajan kasvattien viidellä 
(5) kiinnityksellä. 

KE Paras Keltainen. Palkinnon kierto päättyy saman kasvattajan kasvattien viidellä 
(5) kiinnityksellä. 

MU Paras Musta. Palkinnon kierto päättyy saman kasvattajan kasvattien viidellä (5) 
kiinnityksellä. 

SI Paras Sininen. Palkinnon kierto päättyy saman kasvattajan kasvattien viidellä 
(5) kiinnityksellä. 

TI Paras Tiikeri. Palkinnon kierto päättyy saman kasvattajan kasvattien viidellä (5) 
kiinnityksellä. 

*************************************************************************************************************************** 
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