
SUOMEN TANSKANDOGGI RY 
PJV – OPEN SHOW – TOP 20 NÄYTTELYSSÄ JAETTAVAT 

KIERTOPALKINNOT 
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Kiertopalkinnon nimi Lahjoittaja  Kiertoalkanut – kierto päättyy 
 

PJV – BIS PENTU STD ry   2014 – 2023 

Kiertopalkinto ja kansio, kiertopalkinto II paras pentu. 

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Paras Pentu-kiertopalkinto luovutetaan näyttelyn 
kauneimmalle pennulle, jos joku sen virallisista omistajista on Suomen Tanskandoggi ry:n 
jäsen. Mikäli, kiertopalkinnon tuleva haltija ei täytä STD ry:n jäsenyysehtoja ei kiertopalkintoa 
sinä vuonna jaeta. 
Kiertopalkintoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle kuin erikoisluvalla, joka pyydetään 

kirjallisesti Suomen Tanskandoggi ry:n johtokunnalta. 

2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa pokaalin haltuunsa aina 
seuraavaan PJV-näyttelyyn asti. Pokaalin mukana seuraa pokaalikansio johon koiran omistaja 
laittaa seuraavat tiedot; paikka, pvm., tuomari, koiran nimi, väri, synt. aika, sukupuoli, omistaja 
sekä kuvan. 
Kiertopalkinto II kiertää kymmenen (10) vuotta, jonka jälkeen kiertopalkinto luovutetaan 

henkilölle, jonka koiralla/koirilla on eniten kiinnityksiä palkintoon, tasatilanteessa palkinnonsaaja 

arvotaan. 

Kiertopalkinnon mukana kulkenut kansio palautetaan kierron päätyttyä lahjoittajalle ja 

palkinnonsaaja saa muistotaulun kiinnityksen saaneista. 

 

PJV – BIS JUNIORI STD ry   2014–2023 

Kiertopalkinto ja kansio, kiertopalkinto II paras juniori. 

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Paras Juniori-kiertopalkinto luovutetaan näyttelyn 

kauneimmalle juniorille, jos joku sen virallisista omistajista on Suomen Tanskandoggi ry:n jäsen. 
Mikäli, kiertopalkinnon tuleva haltija ei täytä STD ry:n jäsenyysehtoja ei kiertopalkintoa sinä 
vuonna jaeta. 
Kiertopalkintoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle kuin erikoisluvalla, joka pyydetään 

kirjallisesti Suomen Tanskandoggi ry:n johtokunnalta. 

2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa pokaalin haltuunsa aina 
seuraavaan PJV-näyttelyyn asti. Pokaalin mukana seuraa pokaalikansio johon koiran omistaja 
laittaa seuraavat tiedot; paikka, pvm., tuomari, koiran nimi, väri, synt. aika, sukupuoli, omistaja 
sekä kuvan. Kiertopalkinnosta jää muistoksi diplomi, joka jaetaan seuraavan vuoden Suomen 
Tanskandoggi ry:n kevätkokouksessa. 
Kiertopalkinto II kiertää kymmenen (10) vuotta, jonka jälkeen kiertopalkinto luovutetaan 

henkilölle, jonka koiralla/koirilla on eniten kiinnityksiä palkintoon, tasatilanteessa palkinnonsaaja 

arvotaan. 

Kiertopalkinnon mukana kulkenut kansio palautetaan kierron päätyttyä lahjoittajalle ja 

palkinnonsaaja saa muistotaulun kiinnityksen saaneista. 

 

PJV – BIS VETERAANI STD ry   2014–2023 

Kiertopalkinto ja kansio, kiertopalkinto II paras veteraani. 

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Paras Veteraani-kiertopalkinto luovutetaan näyttelyn 

kauneimmalle veteraanille, jos joku sen virallisista omistajista on Suomen Tanskandoggi ry:n 
jäsen. Mikäli, kiertopalkinnon tuleva haltija ei täytä STD ry:n jäsenyysehtoja ei kiertopalkintoa 
sinä vuonna jaeta. 
Kiertopalkintoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle kuin erikoisluvalla, joka pyydetään 

kirjallisesti Suomen Tanskandoggi ry:n johtokunnalta. 

2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa pokaalin haltuunsa aina 
seuraavaan PJV-näyttelyyn asti. Pokaalin mukana seuraa pokaalikansio johon koiran omistaja 
laittaa seuraavat tiedot; paikka, pvm., tuomari, koiran nimi, väri, synt. aika, sukupuoli, omistaja 
sekä kuvan. Kiertopalkinnosta jää muistoksi diplomi, joka jaetaan seuraavan vuoden Suomen 
Tanskandoggi ry:n kevätkokouksessa. 
Kiertopalkinto II kiertää kymmenen (10) vuotta, jonka jälkeen kiertopalkinto luovutetaan 

henkilölle, jonka koiralla/koirilla on eniten kiinnityksiä palkintoon, tasatilanteessa palkinnonsaaja 

arvotaan. 

Kiertopalkinnon mukana kulkenut kansio palautetaan kierron päätyttyä lahjoittajalle ja 

palkinnonsaaja saa muistotaulun kiinnityksen saaneista. 
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PJV – BIS KASVATTAJA STD ry   2014–2023  

Kiertopalkinto ja kansio, kiertopalkinto II paras kasvattaja. 

1.Kiertopalkinnon jakoperuste, Paras Kasvattaja-kiertopalkinto luovutetaan näyttelyn 
kauneimmalle kasvattajaryhmälle, edellyttäen että ryhmän kasvattaja on Suomen Tanskandoggi 
ry:n jäsen. Mikäli, kiertopalkinnon tuleva haltija ei täytä STD ry:n jäsenyysehtoja ei 
kiertopalkintoa sinä vuonna jaeta. 
Kiertopalkintoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle kuin erikoisluvalla, joka pyydetään 

kirjallisesti Suomen Tanskandoggi ry:n johtokunnalta. 

2.Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa pokaalin haltuunsa aina 
seuraavaan PJV-näyttelyyn asti. Pokaalin mukana seuraa pokaalikansio johon koiran omistaja 
laittaa seuraavat tiedot; paikka, pvm., tuomari, koiran nimi, väri, synt. aika, sukupuoli, omistaja 
sekä kuvan. 
Kiertopalkinto II kiertää kymmenen (10) vuotta, jonka jälkeen kiertopalkinto luovutetaan 
kasvattajalle, jolla on eniten kiinnityksiä palkintoon, tasatilanteessa palkinnonsaaja arvotaan. 
Kiertopalkinnon mukana kulkenut kansio palautetaan kierron päätyttyä lahjoittajalle ja 

palkinnonsaaja saa muistotaulun kiinnityksen saaneista. 

 

BIS – OPEN SHOW STD ry   2014 – 2023 

Kiertopalkinto ja kansio, kiertopalkinto II BIS Open Show. 

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Best In Show-kiertopalkinto luovutetaan Open Show’n 
kauneimmalle koiralle, jos joku sen virallisista omistajista on Suomen Tanskandoggi ry:n jäsen. 
Mikäli, kiertopalkinnon tuleva haltija ei täytä STD ry:n jäsenyysehtoja ei kiertopalkintoa sinä 
vuonna jaeta. 
Kiertopalkintoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle kuin erikoisluvalla, joka pyydetään 

kirjallisesti Suomen Tanskandoggi ry:n johtokunnalta. 

2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa pokaalin haltuunsa aina 
seuraavaan Open Show näyttelyyn asti. Pokaalin mukana seuraa pokaalikansio johon koiran 
omistaja laittaa seuraavat tiedot; paikka, pvm., tuomari, koiran nimi, väri, synt. aika, sukupuoli, 
omistaja sekä kuvan. 
Kiertopalkinto II kiertää kymmenen (10) vuotta, jonka jälkeen kiertopalkinto luovutetaan 

henkilölle, jonka koiralla/koirilla on eniten kiinnityksiä palkintoon, tasatilanteessa palkinnonsaaja 

arvotaan. 

Kiertopalkinnon mukana kulkenut kansio palautetaan kierron päätyttyä lahjoittajalle ja 

palkinnonsaaja saa muistotaulun kiinnityksen saaneista. 

 

BIS – TROIKKA  STD ry   2014–2023  

Kiertopalkinto ja kansio, kiertopalkinto II paras Troikka. 

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Paras Troikka-kiertopalkinto luovutetaan Open Show’n 
parhaalle Troikan ohjaajalle, jos hän on Suomen Tanskandoggi ry:n jäsen. Mikäli, 
kiertopalkinnon tuleva haltija ei täytä STD ry:n jäsenyysehtoja ei kiertopalkintoa sinä vuonna 
jaeta. 
Kiertopalkintoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle kuin erikoisluvalla, joka pyydetään 

kirjallisesti Suomen Tanskandoggi ry:n johtokunnalta. 

2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa pokaalin haltuunsa aina 
seuraavaan Open Show näyttelyyn asti. Pokaalin mukana seuraa pokaalikansio, johon 
laitetaan seuraavat tiedot; paikka, pvm., tuomari, koirien nimet, ohjaaja sekä kuvan. 
Kiertopalkinto II kiertää kymmenen (10) vuotta, jonka jälkeen kiertopalkinto luovutetaan 

henkilölle, jolla on eniten kiinnityksiä palkintoon, tasatilanteessa palkinnonsaaja arvotaan. 

Kiertopalkinnon mukana kulkenut kansio palautetaan kierron päätyttyä lahjoittajalle ja 

palkinnonsaaja saa muistotaulun kiinnityksen saaneista. 
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KUTSUNÄYTTELY TOP 20 

TOP 20 VOITTAJA STD ry   1996 -  

Kiertopalkinto ja palkinnon laatta. 

TOP-20 kilpailun voittaja saa haltuunsa kiertopalkinnon ja lisäksi tästä palkinnosta omaksi 
jäävä diplomi joka jaetaan seuraavana vuonna TOP-20 kilpailussa edellisen vuoden voittajalle. 
Kiertopalkintoon tulevan laatan kaiverruksen hoitaa kiertopalkintosihteeri, joka toimittaa 
valmiin laatan kiertopalkinnon haltijalle joko postitse tai haltijan kanssa sovitulla tavalla. 
Perinteisesti TOP-20 kilpailun voittaja on saanut kuvansa Tanskandoggi-lehden takakanteen 
siihen numeroon, jossa kerrotaan ko. kilpailusta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

