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BEST IN SHOW – KEHÄT 

BIS – (VET) KASVATTAJA Kati Nieminen & Marika Rytinki  2006–2023 

Kiertopalkinto ja kansio, DJ’s Kasvattajan Kannustin. 

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Jaetaan Värinäyttelyssä: Suomalaiselle (=Suomessa asuva) 
Kasvattajalle; jolla korkeimmalle näytellyssä sijoittunut kasvatti. Jaetaan seuraavassa 
järjestyksessä: 
1. BIS 1-Veteraani (mikäli BIS 1. VET ei Suomalaisen kasvattajan kasvattama, siirrytään BIS 2. 

VET jne.) 

2. BIS 1-Koira (mikäli BIS 1. ei suomalaisen kasvattajan kasvattama, siirrytään BIS 2. jne.) 

3. BIS- Pentu (mikäli BIS- Pentu ei suomalaisen kasvattajan kasvattama, siirrytään BIS 2. 

Pentu jne.) 

4. Jos yllämainituista ei löydy koiraa, jolla Suomalainen kasvattaja; arvotaan pokaali VSP 

sijoittuneiden kesken (oltava Suomalainen kasvattaja) jne. 

- Kysymyksessä on siten yksi (1) palkinto, joka jaetaan ensisijaisesti BIS- 1 veteraanin 
kasvattajalle. 
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa aina 
seuraavaan värinäyttelyyn asti. Palkinnon mukana seuraa kansio johon kiinnityksen saajan 
tulee täyttää koiran tiedot ja kuvan koirasta. Palkinto jaetaan vain Suomessa asuvalle 
kasvattajalle ja sitä ei saa viedä ulos maasta. Kiertopalkinto 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 – KASVATTAJA Kennel Dogiwogin (Auli Haapiainen-Liikanen) 2014–2023 

Kiertopalkinto ja kansio, Kennel Dogiwogin kiertopalkinto II. 

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Kiertopalkinto jaetaan näyttelyn parhaalle kasvattajaryhmälle. 
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa aina 
seuraavaan Värinäyttelyyn asti. Palkinnon mukana seuraa kansio johon kiinnityksen saajan 
tulee täyttää ryhmän tiedot ja kuvan ryhmästä. Kiertopalkinto 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 – JÄLKELÄISRYHMÄ Kennel Dogiwogin (Auli Haapiainen-Liikanen) 2014–2023 

Kiertopalkinto ja kansio, Kennel Dogiwogin kiertopalkinto II. 

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Kiertopalkinto jaetaan näyttelyn parhaalle kokonaan 
suomalaisessa omistuksessa olevalle jalostuskoiran jälkeläisryhmälle. 
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa aina 
seuraavaan värinäyttelyyn asti. Palkinnon mukana kulkee kansio, johon kiinnityksen saajan 
tulee täyttää jalostuskoiran ja ryhmän tiedot ja kuvan ryhmästä. 
Kiinnitykset kirjataan jalostuskoiran omistajalle ja jalostuskoiran kennelnimelle. Kiertopalkinto II 

kiertää kymmenen (10) vuotta, jonka jälkeen kiertopalkinto luovutetaan eniten kiinnityksiä 

omaavalle joko jalostuskoiran omistajalle tai kennelille jonka jalostuskoirilla on eniten 

kiinnityksiä palkintoon. Mikäli kiinnitysten määrä on tasan tai useampia samalla tuloksella 

palkinnonsaaja arvotaan. 

Kiertopalkinnon mukana kulkenut kansio palautetaan kierron päätyttyä lahjoittajalle ja 

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

Kiertopalkinto ja kansio, kiertopalkinto BIS- Pentu II. Palkinnon mukana seuraa myös 

muistopokaali joka jää kiinnityksen saajalle. 

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Palkinto jaetaan näyttelyn BIS- pennulle. 
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa aina 

seuraavaan värinäyttelyyn asti. Palkinnon haltija saa muistoksi pienemmän palkintomaljan. 

Kiertopalkinnon mukana kulkee kansio, johon kiinnityksen saaja on velvollinen täyttämään 

kansiossa mainitut tiedot ja kuvan koirasta. Kiertopalkinto kiertää kymmenen (10) vuotta, tai jos 

saman kasvattajan kasvatit saavat viidennen (5) kiinnityksen palkintoon päättyy kierto tähän, 

palkinto ja kansio luovutetaan viidennen (5) kiinnitysvuoden jälkeen kasvattajalle. Muussa 

tapauksessa kierronpäätyttyä kiertopalkinto ja kansio luovutetaan kasvattajalle, jonka 

kasvateilla eniten kiinnityksiä palkintoon, tasatilanteessa palkinnonsaaja arvotaan. 

 

BIS – JUNIORI  STD ry   2016–2025 

Kiertopalkinto ja kansio, kiertopalkinto BIS- Juniori I. Palkinnon mukana seuraa myös 

muistopokaali, joka jää kiinnityksen saajalle. 

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Palkinto jaetaan näyttelyn BIS- juniorille. 
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa aina 
seuraavaan värinäyttelyyn asti. Palkinnon haltija saa muistoksi pienemmän palkintomaljan. 
Kiertopalkinnon mukana kulkee kansio, johon kiinnityksen saaja on velvollinen täyttämään 
kansiossa mainitut tiedot ja kuvan koirasta. Kiertopalkinto kiertää kymmenen (10) vuotta, tai jos 
saman kasvattajan kasvatit saavat viidennen (5) kiinnityksen palkintoon päättyy kierto tähän, 
palkinto ja kansio luovutetaan viidennen (5) kiinnitysvuoden jälkeen kasvattajalle. Muussa 
tapauksessa kierronpäätyttyä kiertopalkinto ja kansio luovutetaan kasvattajalle, jonka 
kasvateilla eniten kiinnityksiä palkintoon, tasatilanteessa palkinnonsaaja arvotaan. 
 
 

BIS – VETERAANI STD ry   2021–2030 

Kiertopalkinto III ja kansio, BIS- Veteraani. Palkinnon mukana seuraa myös muistopokaali 

joka jää kiinnityksen saajalle. 

1.Kiertopalkinnon jakoperuste, Palkinto jaetaan näyttelyn BIS- veteraanille. 
2.Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa aina 
seuraavaan värinäyttelyyn asti. Palkinnon haltija saa muistoksi pienemmän palkintomaljan. 
Kiertopalkinnon mukana kulkee kansio, johon kiinnityksen saaja on velvollinen täyttämään 
kansiossa mainitut tiedot ja kuvan koirasta. Kiertopalkinto kiertää kymmenen (10) vuotta, tai jos 
saman kasvattajan kasvatit saavat viidennen (5) kiinnityksen palkintoon päättyy kierto tähän, 
palkinto ja kansio luovutetaan viidennen (5) kiinnitysvuoden jälkeen kasvattajalle. Muussa 
tapauksessa kierronpäätyttyä kiertopalkinto ja kansio luovutetaan kasvattajalle, jonka 
kasvateilla eniten kiinnityksiä palkintoon, tasatilanteessa palkinnonsaaja arvotaan. 
 
 

BIS – TANSKANDOGGI STD ry   2014–2023 

Kiertopalkinto ja kansio, kiertopalkinto Best In Show II. Palkinnon mukana seuraa myös 

muistopokaali joka jää kiinnityksen saajalle. 

1.Kiertopalkinnon jakoperuste, Palkinto jaetaan näyttelyn BIS- koiralle. 
2.Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa aina 
seuraavaan värinäyttelyyn asti. Palkinnon haltija saa muistoksi pienemmän palkintomaljan. 
Kiertopalkinnon mukana kulkee kansio, johon kiinnityksen saaja on velvollinen täyttämään 
kansiossa mainitut tiedot ja kuvan koirasta. Kiertopalkinto kiertää kymmenen (10) vuotta, tai jos 
saman kasvattajan kasvatit saavat viidennen (5) kiinnityksen palkintoon päättyy kierto tähän, 
palkinto ja kansio luovutetaan viidennen (5) kiinnitysvuoden jälkeen kasvattajalle. Muussa 
tapauksessa kierronpäätyttyä kiertopalkinto ja kansio luovutetaan kasvattajalle, jonka 
kasvateilla eniten kiinnityksiä palkintoon, tasatilanteessa palkinnonsaaja arvotaan. 
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BIS – PARI  STD ry   2021–2030 

Kiertopalkinto III ja kansio, BIS- Pari. Palkinnon mukana seuraa myös muistopokaali joka 

jää kiinnityksen saajalle. 

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, BIS- pari kiertopalkinto luovutetaan näyttelyn parhaan parin 

handlerille (eli ohjaajalle). Handlerin (eli ohjaajan) tulee olla Suomen Tanskandoggi ry:n jäsen 

tai perheenjäsen tai jäsenperheenjäsen (kuten esim. lapsi). Parikilpailuun osallistutaan kahdella 

samanvärisellä Tanskandogilla. Kiertopalkinnon kiinnitykset kirjataan handlerille (eli ohjaajalle). 

2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa aina 

seuraavaan värinäyttelyyn asti. Palkinnon haltija saa muistoksi pienemmän palkintomaljan. 

Kiertopalkinnon mukana kulkee kansio, johon kirjataan vuosiluku paikka, tuomari, handleri ja 

koirien nimet sekä kuva BIS- parista. Kiertopalkinto kiertää kymmenen (10) vuotta, tai jos sama 

handleri saa viidennen (5) kiinnityksen palkintoon päättyy kierto tähän palkinto ja kansio 

luovutetaan handlerille. Muussa tapauksessa kierronpäätyttyä kiertopalkinto ja kansio 

luovutetaan handlerille, jolla on eniten kiinnityksiä palkintoon. Tasatilanteissa palkinnonsaaja 

arvotaan. 

 

 

 

VÄRIIN LIITTYVÄT 

KELTAINEN 

VÄRINPARAS 

ROP – KELTAINEN STD ry   2014–2023 

Kiertopalkinto ja kansio, ROP- Keltainen kiertopalkinto II. Palkinnon mukana seuraa 

myös muistopokaali, joka jää saajalle. 

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Palkinto jaetaan näyttelyn parhaalle Keltainen (ROP) koiralle. 
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa aina 

seuraavaan värinäyttelyyn asti. Palkinnon haltija saa muistoksi pienemmän palkintomaljan. 

Kiertopalkinnon mukana kulkee kansio johon, kiinnityksen saaja on velvollinen täyttämään 

kansiossa mainitut tiedot ja kuvan koirasta. Kiertopalkinto kiertää kymmenen (10) vuotta, tai jos 

saman kasvattajan kasvatit saavat viidennen (5) kiinnityksen palkintoon päättyy kierto tähän, 

palkinto ja kansio luovutetaan viidennen (5) kiinnitysvuoden jälkeen kasvattajalle. Muussa 

tapauksessa kierronpäätyttyä kiertopalkinto ja kansio luovutetaan kasvattajalle jonka, 

kasvateilla on eniten kiinnityksiä palkintoon, tasatilanteessa palkinnonsaaja arvotaan. 

 

 

TIIKERIJUOVAINEN 

VÄRINPARAS 

VSP – TIIKERIJUOVAINEN Kennel Dogiwogin (Auli Haapiainen-Liikanen) 2014–2023 

Kiertopalkinto ja kansio, VSP-Tiikeri. 

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Jaetaan VSP- Tiikerijuovaiselle Tanskandoggille. 
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa aina 
seuraavaan Värinäyttelyyn asti. Palkinnon mukana seuraa kansio johon kiinnityksen saajan 
tulee täyttää koiran tiedot ja kuvan koirasta. Kiertopalkinto 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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ROP – TIIKERIJUOVAINEN STD ry   2014–2023 

Kiertopalkinto ja kansio, ROP- Tiikerijuovainen kiertopalkinto II. Palkinnon mukana 

seuraa myös muistopokaali, joka jää saajalle. 

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Palkinto jaetaan näyttelyn parhaalle Tiikerijuovaiselle (ROP) 
koiralle. 
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa aina 
seuraavaan värinäyttelyyn asti. Palkinnon haltija saa muistoksi pienemmän palkintomaljan. 
Kiertopalkinnon mukana kulkee kansio, johon kiinnityksen saaja on velvollinen täyttämään 
kansiossa mainitut tiedot ja kuvan koirasta. Kiertopalkinto kiertää kymmenen (10) vuotta, tai jos 
saman kasvattajan kasvatit saavat viidennen (5) kiinnityksen palkintoon päättyy kierto tähän, 
palkinto ja kansio luovutetaan viidennen (5) kiinnitysvuoden jälkeen kasvattajalle. Muussa 
tapauksessa kierronpäätyttyä kiertopalkinto ja kansio luovutetaan kasvattajalle, jonka 
kasvateilla eniten kiinnityksiä palkintoon, tasatilanteessa palkinnonsaaja arvotaan. 

 

 

SININEN 

UROKSILLE 

PARAS UROS  Kennel Bonel (Minna & Jouni Boman) 2014–2023 

Kiertopalkinto II ja kansio, Paras sininen Uros. 

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Parhaalle Suomessa syntyneelle ja Suomalaisomistuksessa 
olevalle siniselle urokselle. 
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa aina 
seuraavaan värisnäyttelyyn asti. Palkinnon mukana seuraa kansio johon kiinnityksen saajan 
tulee täyttää koiran tiedot ja kuvan koirasta. Kiertopalkinto 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. 

 

 

NARTUILE 

PARAS NARTTU  Kennel Bonel (Minna & Jouni Boman) 2021–2030 

Kiertopalkinto III ja kansio, Paras sininen Narttu. 

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Parhaalle Suomessa syntyneelle ja Suomalaisomistuksessa 
olevalle siniselle nartulle. 
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa aina 
seuraavaan värisnäyttelyyn asti. Palkinnon mukana seuraa kansio johon kiinnityksen saajan 
tulee täyttää koiran tiedot ja kuvan koirasta. Kiertopalkinto kiertää kymmenen (10) vuotta tai jos 
sama koira saa kolmannen (3) kiinnityksen palkintoon päättyy kierto tähän. Muussa 
tapauksessa kierronpäätyttyä 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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VÄRINPARAS 

ROP – SININEN  STD ry   2019 – 2028 

Kiertopalkinto ja kansio, ROP- Sininen kiertopalkinto IV. Palkinnon mukana seuraa myös 

muistopokaali, joka jää saajalle. 

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Palkinto jaetaan näyttelyn parhaalle Siniselle (ROP) koiralle. 
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa aina 
seuraavaan värinäyttelyyn asti. Palkinnon haltija saa muistoksi pienemmän palkintomaljan. 
Kiertopalkinnon mukana kulkee kansio, johon kiinnityksen saaja on velvollinen täyttämään 
kansiossa mainitut tiedot ja kuvan koirasta. Kiertopalkinto kiertää kymmenen (10) vuotta, tai jos 
saman kasvattajan kasvatit saavat viidennen (5) kiinnityksen palkintoon päättyy kierto tähän, 
palkinto ja kansio luovutetaan viidennen (5) kiinnitysvuoden jälkeen kasvattajalle. Muussa 
tapauksessa kierronpäätyttyä kiertopalkinto ja kansio luovutetaan kasvattajalle jonka, 
kasvateilla eniten kiinnityksiä palkintoon, tasatilanteessa palkinnonsaaja arvotaan. 
 

 

HARLEKIINI 

VÄRINPARAS 

ROP – HARLEKIINI STD ry   2014–2023 

Kiertopalkinto ja kansio, ROP- Harlekiini kiertopalkinto II. Palkinnon mukana seuraa 

myös muistopokaali joka jää saajalle. 

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Palkinto jaetaan näyttelyn parhaalle Harlekiini (ROP) koiralle. 
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa aina 
seuraavaan värinäyttelyyn asti. Palkinnon haltija saa muistoksi pienemmän palkintomaljan. 
Kiertopalkinnon mukana kulkee kansio johon, kiinnityksen saaja on velvollinen täyttämään 
kansiossa mainitut tiedot ja kuvan koirasta. Kiertopalkinto kiertää kymmenen (10) vuotta, tai jos 
saman kasvattajan kasvatit saavat viidennen (5) kiinnityksen palkintoon päättyy kierto tähän, 
palkinto ja kansio luovutetaan viidennen (5) kiinnitysvuoden jälkeen kasvattajalle. Muussa 
tapauksessa kierronpäätyttyä kiertopalkinto ja kansio luovutetaan kasvattajalle jonka, 

kasvateilla on eniten kiinnityksiä palkintoon, tasatilanteessa palkinnonsaaja arvotaan. 

 

 

HARMAAHARLEKIINI 

VÄRINPARAS 

ROP – HARMAAHARLEKIINI STD ry   2017 – 2026 

Kiertopalkinto ja kansio, ROP- Harmaaharlekiini kiertopalkinto I. Palkinnon mukana 

seuraa myös muistopokaali, joka jää saajalle. 

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Palkinto jaetaan näyttelyn parhaalle Harmaaharlekiini (ROP) 
koiralle. 
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa aina 

seuraavaan värinäyttelyyn asti. Palkinnon haltija saa muistoksi pienemmän palkintomaljan. 

Kiertopalkinnon mukana kulkee kansio johon, kiinnityksen saaja on velvollinen täyttämään 

kansiossa mainitut tiedot ja kuvan koirasta. Kiertopalkinto kiertää kymmenen (10) vuotta, tai jos 

saman kasvattajan kasvatit saavat viidennen (5) kiinnityksen palkintoon päättyy kierto tähän, 

palkinto ja kansio luovutetaan viidennen (5) kiinnitysvuoden jälkeen kasvattajalle. Muussa 

tapauksessa kierronpäätyttyä kiertopalkinto ja kansio luovutetaan kasvattajalle jonka, 

kasvateilla on eniten kiinnityksiä palkintoon, tasatilanteessa palkinnonsaaja arvotaan. 
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MUSTA 

VÄRINPARAS 

PARAS SENIORI  Kennel Danemanian (Marika Rytinki) 2015 – 2024 

Kiertopalkinto ja kansio, Kypsäniän Malja II, paras musta seniori (rek. mustaksi). 

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Jaetaan Suomen Tanskandoggi ry:n värinäyttelyssä 
parhaalle mustalle (mustaksi rek.) seniorille (6–8 vuotta). Palkinto määräytyy parhaimman 
sijoituksen mukaan, tasatuloksissa tuomari päättää kummalle sukupuolelle palkinto luovutetaan. 
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa aina 
seuraavaan värinäyttelyyn asti. Palkinnon mukana seuraa kansio johon kiinnityksen saajan 
tulee täyttää koiran tiedot ja kuvan koirasta. Kiertopalkinto kiertää kymmenen (10) vuotta, 
kierronpäätyttyä kiertopalkinnon saa se henkilö, jonka omistamalla koira/koirilla on eniten 
kiinnityksiä palkintoon. Jos kiinnitysten määrä on sama, asian ratkaisee arpa. Kiertopalkinnon 
mukana kulkenut kansio palautetaan kierron päätyttyä lahjoittajalle ja palkinnonsaaja saa 
muistotaulun kiinnityksen saaneista. 
 
 
 

PARAS MUSTA TUONTIKOIRA Kennel Danemanian (Marika Rytinki 2015–2024 

Kiertopalkinto ja kansio, Tuontipotti II, paras musta tuontikoira (rek. mustaksi). 

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Jaetaan Suomen Tanskandoggi ry:n värinäyttelyssä 
parhaalle mustalle (mustaksi rek.) tuontikoiralle. Ensin huomioidaan varsinaisen BIS- kisan 
sijoitus sen jälkeen BIS- pentu ja BIS- veteraani. Mikäli tuontikoira ei kisaa BIS- sijoituksista, 
siirtyy pokaali virallisissa luokissa parhaiten sijoittuneelle koiralle. Jos useampi koira on 
sijoittunut tasavertaisesti, ratkaisee arpa voittajan. 
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa aina 
seuraavaan värinäyttelyyn asti. Palkinnon mukana seuraa kansio johon kiinnityksen saajan 
tulee täyttää koiran tiedot ja kuvan koirasta. Kiertopalkinto kiertää kymmenen (10) vuotta, 
kierronpäätyttyä kiertopalkinnon saa se henkilö, jonka omistamalla koirilla on eniten kiinnityksiä 
palkintoon. Tasatilanteessa palkinnonsaaja arvotaan.  
Kiertopalkinnon mukana kulkenut kansio palautetaan kierron päätyttyä lahjoittajalle ja 

palkinnonsaaja saa muistotaulun kiinnityksen saaneista. 

 

ROP – MUSTA  STD ry   2014–2023 

Kiertopalkinto ja kansio, ROP- Musta kiertopalkinto III. Palkinnon mukana seuraa myös 

muistopokaali, joka jää saajalle.  

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Palkinto jaetaan näyttelyn parhaalle Musta (ROP) koiralle. 
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa aina 

seuraavaan värinäyttelyyn asti. Palkinnon haltija saa muistoksi pienemmän palkintomaljan. 

Kiertopalkinnon mukana kulkee kansio, johon kiinnityksen saaja on velvollinen täyttämään 

kansiossa mainitut tiedot ja kuvan koirasta. Kiertopalkinto kiertää kymmenen (10) vuotta, tai jos 

saman kasvattajan kasvatit saavat viidennen (5) kiinnityksen palkintoon päättyy kierto tähän, 

palkinto ja kansio luovutetaan viidennen (5) kiinnitysvuoden jälkeen kasvattajalle. Muussa 

tapauksessa kierronpäätyttyä kiertopalkinto ja kansio luovutetaan kasvattajalle jonka, 

kasvateilla eniten kiinnityksiä palkintoon, tasatilanteessa palkinnonsaaja arvotaan. 
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MANTTELI 

VÄRINPARAS 

ROP – MANTTELI STD ry   2017 – 2026 

Kiertopalkinto ja kansio, ROP- Mantteli kiertopalkinto I. Palkinnon mukana seuraa myös 

muistopokaali, joka jää saajalle. 

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Palkinto jaetaan näyttelyn parhaalle Mantteli (ROP) koiralle. 
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa aina 

seuraavaan värinäyttelyyn asti. Palkinnon haltija saa muistoksi pienemmän palkintomaljan. 

Kiertopalkinnon mukana kulkee kansio, johon kiinnityksen saaja on velvollinen täyttämään 

kansiossa mainitut tiedot ja kuvan koirasta. Kiertopalkinto kiertää kymmenen (10) vuotta, tai jos 

saman kasvattajan kasvatit saavat viidennen (5) kiinnityksen palkintoon päättyy kierto tähän, 

palkinto ja kansio luovutetaan viidennen (5) kiinnitysvuoden jälkeen kasvattajalle. Muussa 

tapauksessa kierronpäätyttyä kiertopalkinto ja kansio luovutetaan kasvattajalle jonka, 

kasvateilla on eniten kiinnityksiä palkintoon, tasatilanteessa palkinnonsaaja arvotaan. 

 

 

PLATTENHUND 

VÄRINPARAS 

ROP – PLATTENHUND STD ry   2017 – 2026 

Kiertopalkinto ja kansio, ROP- Plattenhund kiertopalkinto I. Palkinnon mukana seuraa 

myös muistopokaali, joka jää saajalle. 

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Palkinto jaetaan näyttelyn parhaalle Plattenhund (ROP) 
koiralle. 
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa aina 

seuraavaan värinäyttelyyn asti. Palkinnon haltija saa muistoksi pienemmän palkintomaljan. 

Kiertopalkinnon mukana kulkee kansio, johon kiinnityksen saaja on velvollinen täyttämään 

kansiossa mainitut tiedot ja kuvan koirasta. Kiertopalkinto kiertää kymmenen (10) vuotta, tai jos 

saman kasvattajan kasvatit saavat viidennen (5) kiinnityksen palkintoon päättyy kierto tähän, 

palkinto ja kansio luovutetaan viidennen (5) kiinnitysvuoden jälkeen kasvattajalle. Muussa 

tapauksessa kierronpäätyttyä kiertopalkinto ja kansio luovutetaan kasvattajalle, jonka 

kasvateilla eniten kiinnityksiä palkintoon, tasatilanteessa palkinnonsaaja arvotaan. 

 

 

ALUEELLISET PALKINNOT 

LOUNAIS-SUOMI 

L-S DOGIT KIERTOPALKINTO II  Lounais-Suomen Dogit 2015 – 2024 

Kiertopalkinto II ja kansio, parhaiten menestyneelle Lounais-Suomen Dogit jäsenen 

omistuksessa olevalle koiralle. Palkinnon mukana seuraa myös muistopokaali joka jää 

kiinnityksen saajalle. 

1. Kiertopalkinnon jakoperuste, seuraavan järjestyksen mukaisesti, varsinainen BIS- kisa, 
BIS- vsp BIS- veteraani, BIS- juniori, BIS- pentu. Mikäli jäsenen omistuksessa oleva koira ei ole 
sijoittunut BIS-, BIS- vsp, BIS- veteraani, BIS- juniori, tai BIS- pentu kisassa siirtyy pokaali 
virallisissa luokissa parhaiten sijoittuneelle koiralle. Mikäli useampi koira on sijoittunut 
tasavertaisesti, ratkaisee arpa voittajan. (esim. sijoituksina pu2 ja pn2, palkinto arvotaan) 
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa pokaalin haltuunsa aina 
seuraavaan värinäyttelyyn asti. Pokaalin mukana seuraa pokaalikansio johon koiran omistaja 
kirjoittaa tiedot sekä liittää mukaan kuvan koirasta. Kiertopalkinnon haltija saa omakseen 
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pienemmän muistopokaalin ja kunniakirjan. Kunniakirja luovutetaan seuraavassa 
vuosikokouksessa. Kiertopalkinto II kiertää kymmenen (10) vuotta, jonka jälkeen kiertopalkinto 
luovutetaan jäsenelle, jolla on eniten kiinnityksiä palkintoon, tasatilanteessa palkinnonsaaja 
arvotaan. Mikäli palkinnonsaaja ei ole viimeisenkiinnityksen saanut, palkinto palautetaan 
Lounais-Suomen Dogeille ja luovutetaan vuosikokouksessa palkinnonsaajalle. 
Pokaalikansio palautetaan Lounais-Suomen Dogeille. Palkinnonsaaja saa muistotaulun 

kiinnityksen saaneista. 

 
 

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

