
SUOMEN TANSKANDOGGI RY 
KEVÄTKOKOUKSESSA JAETTAVAT 

KIERTOPALKINNOT 
 

Kieropalkinnon nimi Lahjoittaja  Kiertoalkanut – kierto päättyy 

 

KULTADOGGI II STD ry   2016–2025 

Kiertopalkinto ja kansio, kiertopalkinto II Kultadoggi. 

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Palkinto jaetaan kevätkokouksessa edellisen vuoden 
kultadoggi kilpailun parhaan pistemäärän saaneelle Tanskandoggille. 
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa 
vuodeksi eli seuraavaan kevätkokoukseen asti. Palkinnon haltija saa kevätkokouksessa myös 
muistopokaalin ja kunniakirjan. Kiertopalkinnon mukana kulkee kansio, johon kiinnityksen saaja 
on velvollinen täyttämään kansiossa mainitut tiedot ja kuvan koirasta. Kiertopalkinto kiertää 
kymmenen (10) vuotta. Tämän jälkeen se luovutetaan henkilölle, jonka omistuksessa oleva 
koira(t) on saanut eniten kiinnityksiä. Mikäli kahdella tai useammalla koiranomistajalla on yhtä 
monta kiinnitystä, ratkaistaan saaja arvalla. Palkinnon mukana kulkeva kansio palautetaan 
kierronpäätyttyä lahjoittajalle. 

 

 

VUODEN PENTU II STD ry   2016–2025 

Kiertopalkinto ja kansio, kiertopalkinto II vuoden pentu. 

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Palkinto jaetaan kevätkokouksessa edellisen vuoden pentu 
kilpailun parhaan pistemäärän saaneelle Tanskandoggi pennulle. 
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa 
vuodeksi eli seuraavaan kevätkokoukseen asti. Palkinnon haltija saa kevätkokouksessa myös 
muistopokaalin ja kunniakirjan. Kiertopalkinnon mukana kulkee kansio, johon kiinnityksen saaja 
on velvollinen täyttämään kansiossa mainitut tiedot ja kuvan koirasta. Kiertopalkinto kiertää 
kymmenen (10) vuotta. Tämän jälkeen se luovutetaan henkilölle, jonka omistuksessa olevat 
pennut ovat saaneet eniten kiinnityksiä. Mikäli kaikilla omistajilla on vain yksi (1) kiinnitys 
kiertopalkintoon jää palkinto viimeisen kiinnityksen saajalle, muissa tasatilanteissa ratkaistaan 
saaja arvalla. Palkinnon mukana kulkeva kansio palautetaan kierronpäätyttyä lahjoittajalle. 

 

 

VUODEN VETERAANI II STD ry   2016–2025 

Kiertopalkinto ja kansio, kiertopalkinto II Vuoden Veteraani. 

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Palkinto jaetaan kevätkokouksessa edellisen vuoden 
veteraani kilpailun parhaan pistemäärän saaneelle Tanskandoggi veteraanille. 
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa 
vuodeksi eli seuraavaan kevätkokoukseen asti. Palkinnon haltija saa kevätkokouksessa myös 
muistopokaalin ja kunniakirjan. Kiertopalkinnon mukana kulkee kansio, johon kiinnityksen saaja 
on velvollinen täyttämään kansiossa mainitut tiedot ja kuvan koirasta. Kiertopalkinto kiertää 
kymmenen (10) vuotta. Tämän jälkeen se luovutetaan henkilölle, jonka omistuksessa oleva 
koira(t) on saanut eniten kiinnityksiä. Mikäli kahdella tai useammalla omistajalla on yhtä monta 
kiinnitystä, ratkaistaan saaja arvalla. Palkinnon mukana kulkeva kansio palautetaan 
kierronpäätyttyä lahjoittajalle. 
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ISO TIMANTTI  Kennel Grand Oak’s, Sari Forsstén-Klint 2017–2026 

Kiertopalkinto ja kansio, kiertopalkinto Vuoden Veteraani. 

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Palkinto jaetaan kevätkokouksessa edellisen vuoden 
veteraani kilpailun parhaan pistemäärän saaneelle Tanskandoggi veteraanille. 
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa Iso Timantin haltuunsa 
vuodeksi eli seuraavaan kevätkokoukseen asti. Iso Timantin haltija on velvoitettu 
kaiverruttamaan veteraaninsa nimen kiertävään timanttiin (vain koiran nimi selkeästi ja joka 
vuosi samalla fontilla). Kiertopalkinto Iso Timantin mukana kulkee kansio, johon kiinnityksen 
saaja on velvollinen täyttämään kansiossa mainitut tiedot ja kuvan koirasta. Kiertopalkinto Iso 
Timantti kiertää kymmenen (10) vuotta. Kierron päätyttyä Iso Timantti lahjoitetaan kasvattajalle, 
jonka kasvateilla on eniten kiinnityksiä. Mikäli kahdella tai useammalla kasvattajalla on yhtä 
monta kiinnitystä, lasketaan näiden kasvattajien kasvattien pisteet yhteen ja Iso Timantti 
luovutetaan suurimman yhteispistemäärän saaneelle kasvattajalle. 
Kieropalkinnon mukana kulkeva kansio palautetaan kierronpäätyttyä lahjoittajalle. 

 

VUODEN KASVATTAJA II  STD ry   2016–2025 

Kiertopalkinto ja kansio, kiertopalkinto II vuoden kasvattaja. 

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Palkinto jaetaan kevätkokouksessa edellisen vuoden 
kasvattaja kilpailun parhaan pistemäärän saaneelle Tanskandoggi kasvattajalle. 
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa 
vuodeksi eli seuraavaan kevätkokoukseen asti. Palkinnon haltija saa kevätkokouksessa myös 
muistopokaalin ja kunniakirjan. Kiertopalkinnon mukana kulkee kansio, johon kiinnityksen saaja 
on velvollinen täyttämään kansiossa mainitut tiedot ja kuva(t) ryhmästä/ryhmistä. Kiertopalkinto 
kiertää kymmenen (10) vuotta. Tämän jälkeen se luovutetaan kasvattajalle, joka on saanut 
eniten kiinnityksiä. Mikäli kahdella tai useammalla kasvattajalla on yhtä monta kiinnitystä, 
ratkaistaan saaja arvalla. Palkinnon mukana kulkeva kansio palautetaan kierronpäätyttyä 
lahjoittajalle. 

 

 

VÄRIRYHMÄN 

KE/TI VUODEN PARAS II STD ry   2016–2025 

1. Kiertopalkinto ja kansio, kiertopalkinto II vuoden KE/TI väriryhmän paras. 

Kiertopalkinnon jakoperuste, Palkinto jaetaan kevätkokouksessa edellisen vuoden kultadoggi 
kilpailun parhaan pistemäärän saaneelle keltainen/ tiikeri väriryhmän dogille. 

2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa 
vuodeksi eli seuraavaan kevätkokoukseen asti. Palkinnon haltija saa kevätkokouksessa myös 
muistopokaalin ja kunniakirjan. Kiertopalkinnon mukana kulkee kansio johon, kiinnityksen saaja 
on velvollinen täyttämään kansiossa mainitut tiedot ja kuvan koirasta. Kiertopalkinto kiertää 
kymmenen (10) vuotta. Tämän jälkeen se luovutetaan henkilölle, jonka omistuksessa oleva 
koira(t) on saanut eniten kiinnityksiä. Mikäli kahdella tai useammalla omistajalla on yhtä monta 
kiinnitystä, ratkaistaan saaja arvalla. Palkinnon mukana kulkeva kansio palautetaan 

kierronpäätyttyä lahjoittajalle. 
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VÄRIRYHMÄN 
MU/HA VUODEN PARAS II STD ry   2016–2025 

1. Kiertopalkinto ja kansio, kiertopalkinto II vuoden MU/HA väriryhmän paras. 

Kiertopalkinnon jakoperuste, Palkinto jaetaan kevätkokouksessa edellisen vuoden kultadoggi 
kilpailun parhaan pistemäärän saaneelle musta/ harlekiini väriryhmän dogille. 
2.  Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa 
vuodeksi eli seuraavaan kevätkokoukseen asti. Palkinnon haltija saa kevätkokouksessa myös 
muistopokaalin ja kunniakirjan. Kiertopalkinnon mukana kulkee kansio johon, kiinnityksen saaja 
on velvollinen täyttämään kansiossa mainitut tiedot ja kuvan koirasta. Kiertopalkinto kiertää 
kymmenen (10) vuotta. Tämän jälkeen se luovutetaan henkilölle, jonka omistuksessa oleva 
koira(t) on saanut eniten kiinnityksiä. Mikäli kahdella tai useammalla omistajalla on yhtä monta 
kiinnitystä, ratkaistaan saaja arvalla. Palkinnon mukana kulkeva kansio palautetaan 
kierronpäätyttyä lahjoittajalle. 
 
 

VÄRIRYHMÄN 
SININEN VUODEN PARAS II  STD ry  2016 – 2025 

Kiertopalkinto ja kansio, kiertopalkinto II vuoden SININEN väriryhmän paras. 

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Palkinto jaetaan kevätkokouksessa edellisen vuoden 
kultadoggi kilpailun parhaan pistemäärän saaneelle sininen väriryhmän dogille. 
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa 
vuodeksi eli seuraavaan kevätkokoukseen asti. Palkinnon haltija saa kevätkokouksessa myös 
muistopokaalin ja kunniakirjan. Kiertopalkinnon mukana kulkee kansio, johon kiinnityksen saaja 
on velvollinen täyttämään kansiossa mainitut tiedot ja kuvan koirasta. Kiertopalkinto kiertää 
kymmenen (10) vuotta. Tämän jälkeen se luovutetaan henkilölle, jonka omistuksessa oleva 
koira(t) on saanut eniten kiinnityksiä. Mikäli kahdella tai useammalla omistajalla on yhtä monta 
kiinnitystä, ratkaistaan saaja arvalla. Palkinnon mukana kulkeva kansio palautetaan 
kierronpäätyttyä lahjoittajalle. 

 

 
MUISTATHAN!! 

 PALAUTTAA KIERTOPALKINNON(T) JA KANSION(T) SEURAAVAAN KEVTÄKOKOUKSEEN TAI 
KIERTOPALKINTOSIHTEERILLE JA ILMOITTAA AJOISSA KIERTOPALKINTOSIHTEERILLE 

PALAUTUSTAVASTA. 

KIITOS! 

 

Kaikissa kiertopalkintoja koskevissa asioissa ota yhteyttä kiertopalkintosihteeriin. Kiitos 

Yhteystiedot: Merja Lähteenmäki, 040-414 4887, kiertopalkintosihteeri.std@gmail.com 

mailto:kiertopalkintosihteeri.std@gmail.com

