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ROTU-RALLY-TOKO 

PARAS MÖLLI – ALOKAS Lounais-Suomen Dogit  2016–2025 

Kiertopalkinto ja kansio, Rotu-Rally-Toko Mölli –Alokas. Palkinnon mukana seuraa myös 
muistopokaali, joka jää kiinnityksen saajalle. 
1.Kiertopalkinnon jakoperuste, Palkinto on tarkoitettu kannustukseksi möllialokasluokassa 
kisaaville dogeille. Ja se jaetaan parhaan pistemäärän saaneelle Suomen Tanskandoggi ry:n 
jäsenen omistuksessa olevalle tanskandogille. 
Mikäli luokassa on useampia saman pistemäärän saaneita, aika ratkaisee palkinnon saajan. 
2.Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa pokaalin haltuunsa aina 
seuraavaan Rotu-Rally-Toko kilpailuun asti. Pokaalin mukana seuraa pokaalikansio johon 
koiran omistaja kirjoittaa tiedot sekä kuvan koirasta. Kiertopalkinnon haltija saa omakseen 
pienemmän muistopokaalin. Kiertopalkinto kiertää kymmenen (10) vuotta. Kierron päätyttyä 
palkinto luovutetaan omistajalle. jonka koiralla / koirilla on eniten kiinnityksiä palkintoon. Mikäli 
kahdella tai useammalla henkilöllä on sama määrä kiinnityksiä, palkinto arvotaan. Kun 
kiertopalkinnon kierto päättyy, palautetaan palkintokansio lahjoittajalle. 

 

 

PARAS – ALOKAS  STD ry   2021–2030 

Kiertopalkinto II ja kansio, Rotu-Rally-Toko –Alokas. 
1. Kiertopalkinnon jakoperuste, palkinto jaetaan vuosittain STD ry:n järjestämän 
Erikoisnäyttelyn yhteydessä pidettävässä Rotu-Rally-Toko kisassa. 
Mikäli Erikoisnäyttely ei Rotu-Rally-Toko kisaa järjestä ja kisa siirtyy Värinäyttelyn 
järjestettäväksi, jaetaan palkinto siellä. 
Palkinto on tarkoitettu kannustukseksi alokasluokassa kisaaville dogeille. Ja se jaetaan parhaan 

pistemäärän saaneelle Suomen Tanskandoggi ry:n jäsenen omistuksessa olevalle 

tanskandoggille. 

Mikäli luokassa on useampia samalla pistemäärällä, ratkaisee tuomari kenelle palkinto 

luovutetaan. 

2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiertopalkinto ja palkintokansio kiertää kymmenen 
(10) vuotta, ja se jaetaan ensimmäisen kerran vuoden 2021 Erikoisnäyttelyssä. Kierron 
katkettua palkinto luovutetaan omistajalle, jonka koiralla / koirilla on eniten kiinnityksiä 
palkintoon. Mikäli kahdella tai useammalla henkilöllä on sama määrä kiinnityksiä, palkinto 
arvotaan. Kun kiertopalkinnon kierto katkeaa, palautetaan palkintokansio Suomen 
Tanskandoggi ry:lle arkistoon. 
 
 

 
PARAS – AVO VOITTAJA Sanna Tevaluoto  2016–2025 

Kiertopalkinto ja kansio, Jaquelan Malja Rotu-Rally-Toko AVO-voittaja. 
1. Kiertopalkinnon jakoperuste, palkinto jaetaan vuosittain STD ry:n erikoisnäyttelyn tai 
värinäyttelyn yhteydessä järjestettävän rotu-rally-tokon avoimen luokan voittajalle. Saadakseen 
kiertopalkinnon koiran tulee saavuttaa hyväksytty tulos (väh. 70 pistettä). Lahjoittajan 
päätöksellä palkinto voidaan jakaa tarvittaessa voittaja- tai mestariluokassa. Voittajakoiran tulee 
olla suomalaisomistuksessa, palkintoon oikeutetun koiran ollessa ulkomaalaisomistuksessa 
palkintoa ei jaeta. Mikäli palkintoa ei jaeta, toimitetaan se ao. vuodeksi lahjoittajalle. 
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, palkinto kiertää kymmenen (10) vuotta, ja se jaetaan 
ensimmäisen kerran vuonna 2016. Kierron katkettua palkinnon saa omakseen se henkilö, jonka 
omistama/illa koiralla/koirilla on eniten kiinnityksiä. Mikäli kahdella tai useammalla henkilöllä on 
sama määrä kiinnityksiä, arpa ratkaisee. Kierron katkettua kansio palautuu lahjoittajalle.  
 

 
 

 
 

   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

