
SUOMEN TANSKANDOGGI RY 
MEJÄ - MESTARUUSKOKEESSA JAETTAVAT 

KIERTOPALKINNOT 
______________________________________________________________________________ 

Kiertopalkinnon nimi Lahjoittaja  Kiertoalkanut – kierto päättyy 
 

MEJÄ AVOLUOKAN VOITTAJA  STD ry  2020–2029 

Kiertopalkinto II ja kansio, MEJÄ AVO-luokan Tanskandoggi. 

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, palkinto jaetaan vuosittain STD ry:n järjestämässä MEJÄ- 

mestaruuskokeessa. Se jaetaan avoluokassa parhaan pistemäärän saaneelle Suomen 

Tanskandoggi ry:n jäsenen omistuksessa olevalle tanskandoggille. 

2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiertopalkinto ja palkintokansio kiertää kymmenen 
(10) vuotta, ja se jaetaan ensimmäisen kerran vuoden 2010 MEJÄ- mestaruuskokeessa. 
Kierron katkettua palkinto luovutetaan omistajalle, jonka koiralla / koirilla on eniten kiinnityksiä 
palkintoon. Tasatuloksessa lasketaan yhteispistemäärä ja korkeimman pistemäärän saavuttanut 
koirakko saa palkinnon. Kun kiertopalkinnon kierto katkeaa, palautetaan palkintokansio Suomen 
Tanskandoggi ry:lle arkistoon. 
Kiertopalkinnon haltijan tulee kaiverruttaa palkintolaattaan koiran nimi (ilman titteleitä), 

luokkasijoitus, pistemäärä ja ohjaaja / omistaja. (esim. koira x, AVO 1, 45 p. ohj./ om.) 

Kiertopalkinnon mukana kulkee palkintokansio, johon haltijan tulee laittaa koiran tiedot ja kuvan. 

 

MEJÄ VOITTAJALUOKAN VOITTAJA STD ry  2020–2029 

Kiertopalkinto II ja kansio, MEJÄ-Voittajaluokan Tanskandoggi. 

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, palkinto jaetaan vuosittain STD ry:n järjestämässä MEJÄ- 
mestaruuskokeessa. Se jaetaan voittajaluokassa parhaan pistemäärän saaneelle Suomen 
Tanskandoggi ry:n jäsenen omistuksessa olevalle tanskandoggille.  
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiertopalkinto ja palkintokansio kiertää kymmenen 
(10) vuotta, ja se jaetaan ensimmäisen kerran vuoden 2009 MEJÄ- mestaruuskokeessa. 
(Vuoden 2009 kokeessa kilpaillaan vain avoluokassa ja palkinto jaetaan siinä parhaimman 
pistemäärän saavuttaneelle). Kierron katkettua palkinto luovutetaan omistajalle, jonka koiralla / 
koirilla on eniten kiinnityksiä palkintoon. Tasatuloksessa lasketaan yhteispistemäärä ja 
korkeimman pistemäärän saavuttanut koirakko saa palkinnon.  Kun kiertopalkinnon kierto 
katkeaa, palautetaan palkintokansio Suomen Tanskandoggi ry:lle arkistoon. 
Kiertopalkinnon haltijan tulee kaiverruttaa palkintolaattaan koiran nimi (ilman titteleitä), 
luokkasijoitus, pistemäärä ja ohjaaja / omistaja. (esim. koira x, VOI 1, 45 p. ohj./ om.) 
Kiertopalkinnon mukana kulkee palkintokansio johon haltijan tulee laittaa koiran tiedot ja kuvan. 

 
 

MUISTATHAN!! 
 PALAUTTAA KIERTOPALKINNON(T) JA KANSION(T) SEURAAVAAN MESTARUUSKOKEESEEN 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

