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Kiertopalkinnon nimi

Lahjoittaja

Kiertoalkanut – kierto päättyy

BEST IN SHOW – KEHÄT
BIS – PENTU

Merja & Kirsi & Tuija

2015–2024

Kiertopalkinto ja kansion, BIS- Pennulle. Palkinnon mukana seuraa myös muistopokaali,
joka jää kiinnityksen saajalle.
1. Kiertopalkinnon jakoperuste, palkinto jaetaan Best In Show (BIS) Pennulle. Mikäli BISPentu on ulkomailla asuva/ ulkomaalaisomistuksessa jää kiertopalkinto ja kansio säilytettäväksi
kiertopalkintosihteerille tai lahjoittajalle, pentu saa muistopokaalin, joka jää hänelle, pennun
kuva ja tiedot kirjataan kansioon.
2.Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa pokaalin haltuunsa aina
seuraavaan erikoisnäyttelyyn asti, poikkeuksena ulkomailla asuva/ ulkomaalaisomistuksessa
oleva pentu. Kiertopalkinnon mukana on pienempi muistopokaali, joka jää kiinnityksen saajalle.
Pokaalin mukana seuraa pokaalikansio johon koiran omistaja kirjoittaa tiedot sekä liittää
mukaan kuvan koirasta, kuva lähetetään myös kansiossa olevan ohjeen mukaan lahjoittajalle
muistotaulua varten. Kiertopalkinto kiertää kymmenen (10) vuotta, jonka jälkeen kiertopalkinto
luovutetaan omistajalle, jonka koirilla on eniten kiinnityksiä palkintoon, tasatilanteessa
palkinnonsaaja arvotaan.
Kiertopalkinnon mukana kulkenut kansio palautetaan kierron päätyttyä lahjoittajalle ja
palkinnonsaaja saa muistotaulun kiinnityksen saaneista.

BIS – JUNIORI

Jyri Ryhänen

2016–2025

Kiertopalkinto ja kansion, BIS- Juniorille. Palkinnon mukana seuraa myös muistopokaali,
joka jää kiinnityksen saajalle.
1. Kiertopalkinnon jakoperuste, palkinto jaetaan Best In Show (BIS) Juniorille. Mikäli BISJuniori on ulkomailla asuva/ ulkomaalaisomistuksessa jää kiertopalkinto ja kansio säilytettäväksi
kiertopalkintosihteerille tai lahjoittajalle, juniori saa muistopokaalin, joka jää hänelle, juniori kuva
ja tiedot kirjataan kansioon.
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa pokaalin haltuunsa aina
seuraavaan erikoisnäyttelyyn asti, poikkeuksena ulkomailla asuva/ ulkomaalaisomistuksessa
oleva juniori. Kiertopalkinnon mukana on pienempi muistopokaali, joka jää kiinnityksen saajalle.
Pokaalin mukana seuraa pokaalikansio johon koiran omistaja kirjoittaa tiedot sekä liittää
mukaan kuvan koirasta, kuva lähetetään myös kansiossa olevan ohjeen mukaan
kiertopalkintosihteerille muistotaulua varten. Kiertopalkinto kiertää kymmenen (10) vuotta, jonka
jälkeen kiertopalkinto luovutetaan omistajalle, jonka koirilla on eniten kiinnityksiä palkintoon,
tasatilanteessa palkinnonsaaja arvotaan.
Kiertopalkinnon mukana kulkenut kansio palautetaan kierron päätyttyä lahjoittajalle ja
palkinnonsaaja saa muistotaulun kiinnityksen saaneista.

BIS – VETERAANI

Teija Urpelainen

1988–2022

Kiertopalkinto ja sääntökansio, Henriksbergin Hassanin muistopalkinto BISVeteraanille.
1. Kiertopalkinnon jakoperuste, jaetaan Best In Show Veteraanille.
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa aina
seuraavaan erikoisnäyttelyyn asti.
Kiertopalkinnon haltijan on huolehdittava siitä, että ko. palkinto on aina jaettavissa, sekä
pidettävä se asiallisessa kunnossa. Kiertopalkinnon kaiverruksen hoitaa palkinnon haltija itse,
palkintoon kaiverretaan voittaja koiran nimi ja vuosiluku.
Kiertopalkinto jaetaan viimeisen kerran Erikoisnäyttelyssä 2022, kierronpäätyttyä kiertopalkinto
luovutetaan henkilölle, jonka koiralla/koirilla on eniten kiinnityksiä palkintoon, tasatilanteessa
palkinnonsaaja arvotaan.
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BIS- (VET)

Kati Nieminen & Marika Rytinki

Kiertoalkanut – kierto päättyy

2006–2023

Kiertopalkinto ja kansio, DJ’s Kasvattajan Kannustin.
1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Jaetaan Erikoisnäyttelyssä: 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, yllä mainituista 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 erikoisnäyttelyyn 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 – VSP

Kennel Adeliina (Annikki Kantola)

1988–2022

Kiertopalkinto ja sääntökansio, Annikki Kantola kennel Adeliinan BIS – VSP
kiertopalkinto.
1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Jaetaan parhaalle vastakkaista sukupuolta olevalle koiralle
näyttelyn BIS- kehässä. Mikäli kaikki kolme Best in Show kehän koiraa ovat samaa sukupuolta,
kutsutaan kehään väriryhmien VSP- koirat ja tuomari valitsee niistä palkinnon saajan.
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa aina
seuraavaan erikoisnäyttelyyn asti.
Kiertopalkinnon haltijan on huolehdittava siitä, että ko. palkinto on aina jaettavissa, sekä
pidettävä se asiallisessa kunnossa. Kiertopalkinnon kaiverruksen hoitaa palkinnon haltija itse,
palkintoon kaiverretaan voittaja koiran nimi ja vuosiluku.
Kiertopalkinto jaetaan viimeisen kerran Erikoisnäyttelyssä 2022, kierronpäätyttyä kiertopalkinto
luovutetaan henkilölle, jonka koiralla/koirilla on eniten kiinnityksiä palkintoon, tasatilanteessa
palkinnonsaaja arvotaan.

BIS – TANSKANDOGGI

Kennel Ros-Loge (Maria Åkerblom)

1983 –

Kiertopalkinto ja sääntökansio, Maria Åkerblomin Muistomalja, BIS – Tanskandoggille.
Tämä kiertopalkinto on jaettu ensimmäisen kerran Erikoisnäyttelyssä 1983 ja palkinnon on
lahjoittanut Maria Åkerblom Ros-Loge-kennelistä. Maria Åkerblom aloitti merkittävän
Tanskandoggien kasvatustyön 1940-luvulla. Tämä kiertopalkinto on Tanskandoggihistoriamme
merkittävimpiä kiertopalkintoja.
Tämän kiertopalkinnon kohdalla on tehty poikkeus ja kiertopalkinnossa noudatetaan Maria
Åkerblomin kohdat 1–3 laatimia sääntöjä.
1. Kiertopalkinnon jakoperuste, jaetaan suomalaisessa omistuksessa olevalle
Tanskandoggille väristä ja sukupuolesta riippumatta.
Palkinnolla pyritään rodun jalostukseen ja sen jatkuvuuden takaamiseen.
2. Kiertopalkinnosta kilpaillaan, Suomen Tanskandoggi ry:n vuosittaisessa erikoisnäyttelyssä,
jonka yhteydessä valitaan paras Tanskandoggi.
Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, jos sama Tanskandoggi voittaa palkinnon kolmena
vuotena peräkkäin, saa koira pitää palkinnon.
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BIS – TANSKANDOGGI

Arlene & Lowell K Davis, USA:ta

1988 – 2022

Kiertopalkinto ja sääntökansio, Jessica Davisin muistopalkinto, BIS –
Tanskandoggille.
1. Kiertopalkinnon jakoperuste, palkinto jaetaan Suomen Tanskandoggi ry:n
Erikoisnäyttelyssä Best In Show Tanskandogille.
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa aina
seuraavaan erikoisnäyttelyyn asti. Jalustan laattaan kaiverretaan vuosi, pvm., koiran nimi,
rekisterinumero, väri ja sukupuoli (esimerkki TI/U), kaiverruksen hoitaa palkinnon saaja itse.
Kiertopalkinto on ollut jatkuvasti kiertävä.
Kiertopalkinnonkiertoon on tehty sääntömuutos, joka astuu voimaan 2014.
Kiertopalkinnonkierto päättyy 2022 yhdistyksen 50 v. juhlanäyttelyyn, jossa palkinto luovutetaan
Best In Show Tanskandogille, edellyttäen että Best In Show koira on suomalaisomistuksessa.
Mikäli Best In Show koira ei ole suomalaisomistuksessa kiertopalkinto luovutetaan
suomalaishenkilölle, jonka koiralla/koirilla on eniten kiinnityksiä kiertopalkintoon.

VÄRIIN LIITTYVÄT

KELTAINEN & TIIKERI
UROKSILLE
KELTAINEN VETERAANI UROS

Ilpo Jokinen

2015–2024

Kiertopalkinto ja kansio, Jaron Malja II, keltaiselle veteraani urokselle.
1. Kiertopalkinnon jakoperuste, palkinto jaetaan parhaalle SKL:ssä rekisteröidylle keltaiselle
veteraani urokselle, jolla laatuarvostelussa vähintään EH.
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa pokaalin haltuunsa aina
seuraavaan erikoisnäyttelyyn asti. Pokaalin mukana seuraa pokaalikansio johon koiran omistaja
kirjoittaa tiedot sekä liittää mukaan kuvan koirasta. 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.

PARAS TIIKERI UROS

Kennel Adeliina (Annikki Kantola)

1988–2022

Kiertopalkinto ja sääntökansio, Annikki Kantola kennel Adeliinan, paras Tiikeri Uros.
1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Jaetaan parhaalle tiikerijuovaiselle urokselle joka
laatuarvostelussa on saanut vähintään EH tuloksen.
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa aina
seuraavaan erikoisnäyttelyyn asti.
Kiertopalkinnon haltijan on huolehdittava siitä, että ko. palkinto on aina jaettavissa, sekä
pidettävä se asiallisessa kunnossa. Kiertopalkinnon kaiverruksen hoitaa palkinnon haltija itse,
palkintoon kaiverretaan voittaja koiran nimi ja vuosiluku.
Kiertopalkinto jaetaan viimeisen kerran Erikoisnäyttelyssä 2022, kierronpäätyttyä kiertopalkinto
luovutetaan henkilölle, jonka koiralla/koirilla on eniten kiinnityksiä palkintoon, tasatilanteessa
palkinnonsaaja arvotaan.
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NARTUILLE
PARAS TIIKERI NARTTU

Kennel Adeliina (Annikki Kantola)

1988–2022

Kiertopalkinto ja sääntökansio, Annikki Kantola kennel Adeliinan, paras Tiikeri Narttu.
1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Jaetaan parhaalle tiikerijuovaiselle nartulle joka
laatuarvostelussa on saanut vähintään EH tuloksen.
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa aina
seuraavaan erikoisnäyttelyyn asti.
Kiertopalkinnon haltijan on huolehdittava siitä, että ko. palkinto on aina jaettavissa, sekä
pidettävä se asiallisessa kunnossa. Kiertopalkinnon kaiverruksen hoitaa palkinnon haltija itse,
palkintoon kaiverretaan voittaja koiran nimi ja vuosiluku.
Kiertopalkinto jaetaan viimeisen kerran Erikoisnäyttelyssä 2022, kierronpäätyttyä kiertopalkinto
luovutetaan henkilölle, jonka koiralla/koirilla on eniten kiinnityksiä palkintoon, tasatilanteessa
palkinnonsaaja arvotaan.

VÄRIRYMÄLLE
VÄRIRYHMÄN VSP

Kennel Edendane’s (Teija Salmi-Aalto)

2014–2023

Kiertopalkinto ja kansio, Arielin Aarre II, keltainen/tiikeri väriryhmän VSP koiralle.
1. Kiertopalkinnon jakoperuste, palkinto jaetaan keltainen & tiikeri väriryhmän VSP koiralle.
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa pokaalin haltuunsa aina
seuraavaan erikoisnäyttelyyn asti. Pokaalin mukana seuraa pokaalikansio johon koiran omistaja
kirjoittaa tiedot sekä liittää mukaan kuvan koirasta. 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.

MUSTA & HARLEKIINI
UROKSILLE
PARAS MUSTA UROS

Kennel Danemanian (Marika Rytinki)

2015–2024

Kiertopalkinto ja kansio, Kennel Danemanian Paras Musta Uros II. Palkinnon mukana
seuraa myös muistopokaali, joka jää kiinnityksen saajalle.
1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Jaetaan parhaalle vähintään ERI:n saaneelle
Suomalaisomistuksessa olevalle mustalle urokselle, joka on rek. mustaksi.
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa aina
seuraavaan erikoisnäyttelyyn asti. Kiertopalkinnon mukana on pienempi muistopokaali, joka jää
kiinnityksen saajalle. Palkinnon mukana seuraa kansio johon kiinnityksen saajan tulee täyttää
koiran tiedot ja kuvan koirasta, kuva lähetetään myös kansiossa olevan ohjeen mukaan
kiertopalkintosihteerille muistotaulua varten.
Kiertopalkinto kiertää kymmenen (10) vuotta, tai jos sama uros 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
kiertopalkinnonsaaja saa muistotaulun kiinnityksen saaneista.
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VÄRIRYHMÄLLE
MUSTA ROP KOIRA
HILDEN MALJA Kennelit Grosso (Tuija Pauhu) & Isoantin (Antti Pyykkölä)

2008–2023

Kiertopalkinto ja sääntökansio, Hilden Malja Sharcon’s Nsughty Gal muistoksi, Mustalle
ROP koiralle.
1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Palkinnosta kilpaillaan vuosittain Suomen Tanskandoggi ry:n
järjestämässä erikoisnäyttelyssä. Sen voittaa rotunsa parhaaksi (ROP) sijoittunut musta
tanskandoggi, jonka omistaja asuu Suomessa ja on Suomen Tanskandoggi ry:n jäsen. Mikäli
näyttelyssä ei mustasta tule parasta (ROP) koiraa, palkintoa ei jaeta.
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, Kiertopalkintoon kiinnityksen saanut voi halutessaan
kustannuksellaan kaiverruttaa palkintoon näyttelyn vuosiluvun, paikan, voittaja koiran
rekisterinumeron, tittelit ja nimen.
Kiertopalkinto kiertää sääntömuutoksen takia 2014 lukien kymmenen (10) vuotta, mikäli saman
omistajan koira on kolmessa (3) näyttelyssä saanut kiinnityksen palkintoon kiertopalkinnon
kierto päättyy siihen, muussa tapauksessa kiertopalkinto luovutetaan kierron päätyttyä
omistajalle, jolla on eniten kiinnityksiä palkintoon, tasatilanteessa arpa ratkaisee.
Kiertopalkinnon vaiheita seuraa Suomen Tanskandoggi ry ja pitää kirjaa palkinnon voittajista.

SUKUTAULUSSA
IIVON PYTSI

Isoantin kennel (Antti Pyykkölä)

2007–2023

Kiertopalkinto ja sääntökansio, Iivon Pytsi, Sharcon’s Thunder in the Night muistoksi.
1. Kiertopalkinnon jakoperuste, palkinnosta kilpaillaan STD ry:n erikoisnäyttelyssä vuosittain.
Mikäli erikoisnäyttelyä ei pidetä, palkinto jaetaan voittajanäyttelyssä.
Palkinnosta kilpailevat mustat tanskandoggit, joiden sukutaulussa edellä mainittu koira on.
Saadakseen kiinnityksen palkintoon tulee kilpailijan osallistua kennelliiton virallisiin
näyttelyluokkiin ja saada arvostelussa maininnan eriomainen (ERI) (vast).
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, palkinto jää sille koiran omistajalle omaksi, jonka
koira/koirat ovat voittaneet palkinnon kolme (3) kertaa peräkkäisinä vuosina tai viisi (5) kertaa.
Ulkomaalaisen voittaessa palkinnon, jää palkinto yhdistyksen säilytettäväksi seuraavaan
erikoisnäyttelyyn asti, paitsi jos koiran omistaja voittaa sääntöjen kukaan palkinnon omakseen.
Mikäli kaksi kilpailijaa sijoittuu samalle palkintosijalle, palkinnon voittaa tällöin iältään
vanhempikilpailijoista. Saman ikäisten kilpailijoiden sijoittuessa tasan, ratkaisee arpa voittajan.

JAKKI POTTI

Isoantin kennel (Antti Pyykkölä)

1999–2023

Kiertopalkinto ja sääntökansio, Jakki Potti, Saj’s Captain Black Jack muistoksi.
1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Palkinnosta kilpaillaan vuosittain tanskandoggien
erikoisnäyttelyssä. Sen saa parhaiten sijoittunut musta, harlekiini tai sininen tanskandoggi,
jonka sukutaulussa on Sajc’s Captain Black Jack ja joka tässä näyttelyssä on palkittu ERI:llä.
Mikäli useampi koira sijoittuu samoin, ratkaisee näyttelyn tuomari, mille koiralle palkinto jaetaan.
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, Ulkomailla asuvan kilpailijan voittaessa palkinnon,
toimittaa palkinnon lahjoittaja voittajalle pienoispalkinnon, joka jää voittajalle omaksi.
Kiertopalkinto jää lahjoittajalle säilytettäväksi seuraavaan erikoisnäyttelyyn. Tällöin lahjoittaja
kaiverruttaa palkintoon kustannuksellaan tiedot voittajakoirasta.
Palkinnon saa omakseen se koiranomistaja, jonka koira on viidessä (5) näyttelyssä saanut
kiinnityksen palkintoon.
Voittaja voi halutessaan kustannuksellaan kaiverruttaa palkinnon jalustaan voittajakoiran tittelit,
nimen, rekisterinumeron, näyttelyn vuosiluvun ja paikan.
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SININEN
UROKSILLE
PARAS SININEN UROS II

Kennel Bonel (Minna & Jouni Boman)

2014–2023

Kiertopalkinto ja kansio, Kennel Bonel, paras Sininen Uros II.
1. Kiertopalkinnon jakoperuste, parhaalle siniselle urokselle, jonka tulee olla Suomessa
syntynyt ja Suomalaisessa omistuksessa. Uroksen tulee saavuttaa näyttelyssä
laatuarvostelussa vähintään ERI. Mikäli eriä ei laatuarvostelussa anneta, palkintoa ei jaeta.
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa aina
seuraavaan erikoisnäyttelyyn asti. Palkinnon mukana seuraa kansio johon kiinnityksen saajan
tulee täyttää koiran tiedot ja kuvan koirasta. Kiertopalkinto kiertää kymmenen (10) vuotta, tai jos
sama uros 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.

NARTUILLE
PARAS SININEN NARTTU III

Kennel Bonel (Minna & Jouni Boman)

2014–2023

Kiertopalkinto ja kansio, Kennel Bonel, paras Sininen Narttu III.
1. Kiertopalkinto ja kansio, suomalaisessa omistuksessa. Nartun tulee saavuttaa näyttelyssä
laatuarvostelussa vähintään ERI. Mikäli eriä ei laatuarvostelussa anneta, palkintoa ei jaeta.
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa aina
seuraavaan erikoisnäyttelyyn asti. Palkinnon mukana seuraa kansio johon kiinnityksen saajan
tulee täyttää koiran tiedot ja kuvan koirasta. Kiertopalkinto kiertää kymmenen (10) vuotta, tai jos
sama narttu 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.

MUUT PALKINNOT
NUORIN OSALLISTUJA

Kennel Divine Dane’s (Sari Vainionpää)

2019–2028

Kiertopalkinto III ja kansio, Kennel Divine Dane’s Nuorin osallistuja.
Palkinnon mukana seuraa myös muistopokaali, joka jää kiinnityksen saajalle.
1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Kiertopalkinnon saa haltuunsa Suomen Tanskandoggi Ry:n
virallisen pääerikois-näyttelyn nuorin osanottaja. Osallistujan rekisterikirjassa oleva virallinen
syntymäpäivä ratkaisee. Mikäli koirat ovat syntyneet samana päivänä, paremmin tässä
näyttelyssä sijoittunut saa sen haltuunsa.
2. Kiertopalkinnosta kilpailevat, Kiertopalkinnosta voivat kilpailla kaikki Tanskandogit väriin
katsomatta.
3. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, Kiertopalkinto kiertää 10 kertaa alkaen vuodesta
2019. Kiertopalkinnon saa omakseen se kasvattaja, jonka kasvateilla on eniten kiinnityksiä ko.
palkintoon. Tasatilanteessa ratkaisee se, kenen kasvatilla on varhaisin kiinnity s palkintoon.

SUOMEN TANSKANDOGGI RY
ERIKOISNÄYTTELYSSÄ JAETTAVAT
KIERTOPALKINNOT
______________________________________________________________________________
Kiertoalkanut – kierto päättyy

Kiertopalkinnon nimi

Lahjoittaja

VANHIN OSALLISTUJA

Kennel Divine Dane’s (Sari Vainionpää)

2018–2027

Kiertopalkinto I ja kansio, Kennel Divine Dane’s Vanhin osallistuja.
Palkinnon mukana seuraa myös muistopokaali, joka jää kiinnityksen saajalle.
1. Kiertopalkinnon jakoperuste, Kiertopalkinnon saa haltuunsa Suomen Tanskandoggi Ry:n
virallisen pääerikois-näyttelyn vanhin osanottaja. Osallistujan rekisterikirjassa oleva virallinen
syntymäpäivä ratkaisee. Mikäli koirat ovat syntyneet samana päivänä, paremmin tässä
näyttelyssä sijoittunut saa sen haltuunsa.
2. Kiertopalkinnosta kilpailevat, Kiertopalkinnosta voivat kilpailla kaikki Tanskandogit väriin
katsomatta.
3. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, Kiertopalkinto kiertää 10 kertaa alkaen vuodesta
2018. Kiertopalkinnon saa omakseen se kasvattaja, jonka kasvateilla on eniten kiinnityksiä ko.
palkintoon. Tasatilanteessa ratkaisee se, kenen kasvatilla on varhaisin kiinnity s palkintoon.

Mikäli varhaisin kiinnitys on ulkomaalaisen kasvattajan kasvatin, palkinto luovutetaan
koiran omistajalle.

ALUEELLISET PALKINNOT
ETELÄ-SUOMI
E-S ALUETMK. KIERTOPALKINTO II

Etelä-Suomen Aluetoimikunta

2015–2024

Kiertopalkinto ja kansio, Etelä-Suomen aluetoimikunnan kiertopalkinto II parhaalle
jäsenen omistuksessa olevalle koiralle.
1. Kiertopalkinnon jakoperuste Palkinnon voittaa parhainten menestynyt koira, joka on
palkittu laatuarvosanalla erinomainen (ERI) tai kunniapalkinnolla (KP) pentuluokassa. Paras
koira valitaan alla olevassa järjestyksessä. Mikäli esim. kohta 1 ei täyty, siirrytään listalla
seuraavaan. Kaikissa samanarvoisissa sijoituksissa ratkaisee arpa.
1. BIS
2. BIS-vet
3. BIS-pen
4. BIS 2
5. BIS 2-vet
6. BIS 2-pen
7. BIS 3
8. BIS 3
vet
9. BIS 3-pen
10. VSP
11. VSP-vet
12. VSP-pen
13. Sijat 2–4 PU/PN-luokissa.
Korkeampi sijoitus PU/PN luokissa voittaa (esim. PN2 ja PU3 tilanteessa voittaa narttu).
Mikäli E-S aluetoimikunnan jäsenten koira ei ole sijoittunut missään yllä olevissa luokissa,
arvotaan kiertopalkinto parhaiden laatuarvosanan erinomainen sekä parhaiden kunniapalkinnon
saaneiden kesken (esim. ERI1 ja KP1). Arvonnan hoitaa Suomen Tanskandoggi ry:n
kiertopalkintosihteeri. Mikäli sihteeri on E-S aluetoimikunnan jäsen, arvonnan hoitaa
pääyhdistyksen edustaja.
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, Palkinnon voi lunastaa ainoastaan
näyttelyluettelossa omistajaksi merkitty E-S aluetoimikunnan jäsen. Luettelomerkinnän
oikeellisuudesta vastaa koiran ilmoittanut henkilö. Kiinnityksen saanut saa pokaalin haltuunsa
aina seuraavaan erikoisnäyttelyyn asti. Kiertopalkinnon voittanut koira saa seuraavassa
vuosikokouksessa itselleen kaiverretun laatallisen muistopokaalin. Aluetoimikunta maksaa
palkinnon laatan kaiverruksen. Palkinnon kulloinenkin voittaja toimittaa kaiverruksesta kuitin ja
tilinumeronsa aluetoimikunnan rahastonhoitajalle maksua varten.
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 Etelä-Suomen
aluetoimikunnalle ja luovutetaan vuosikokouksessa palkinnonsaajalle.

SUOMEN TANSKANDOGGI RY
ERIKOISNÄYTTELYSSÄ JAETTAVAT
KIERTOPALKINNOT
______________________________________________________________________________
Kiertopalkinnon nimi

Kiertoalkanut – kierto päättyy

Lahjoittaja

LOUNAIS-SUOMI
L-S DOGIT KIERTOPALKINTO III

Lounais-Suomen Dogit

2015–2024

Kiertopalkinto ja kansio, Lounais-Suomen Dogit kiertopalkinto III parhaalle jäsenen
omistuksessa olevalle koiralle. Palkinnon mukana seuraa myös muistopokaali, joka jää
kiinnityksen saajalle.
1. Kiertopalkinnon jakoperuste, seuraavan järjestyksen mukaisesti, varsinainen BIS- kisa,
BIS-veteraani, BIS- juniori, BIS- pentu ja BIS- vsp. Mikäli jäsenen omistuksessa oleva koira ei
ole sijoittunut BIS-, BIS- veteraani, BIS- juniori, BIS- pentu tai BIS- vsp kisassa siirtyy pokaali
virallisissa luokissa parhaiten sijoittuneelle koiralle.
Mikäli useampi koira on sijoittunut tasavertaisesti, ratkaisee arpa voittajan.
(esim. sijoituksina pu3 ja pn3, palkinto arvotaan)
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa pokaalin haltuunsa aina
seuraavaan erikoisnäyttelyyn asti. Pokaalin mukana seuraa pokaalikansio johon koiran omistaja
kirjoittaa tiedot sekä liittää mukaan kuvan koirasta. Kiertopalkinnon haltija saa omakseen
pienemmän muistopokaalin ja kunniakirjan. Kunniakirja luovutetaan seuraavassa
vuosikokouksessa. Kiertopalkinto III 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.
SAVO
SAVONDOGIT KIERTOPALKINTO III

Savondogit

2015–2024

Kiertopalkinto ja sääntökansio, Savondogit kiertopalkinto III parhaalle jäsenen
omistuksessa olevalle koiralle.
1. Kiertopalkinnon jakoperuste, varsinaisessa BIS- kisassa sijoittunut koira katsotaan
pärjänneen paremmin kuin BIS- veteraani tai BIS- pentu kisassa sijoittunut koira. Mikäli jäsenen
omistuksessa oleva koira ei ole sijoittunut BIS-, BIS- veteraani, tai BIS- pentu kisassa siirtyy
pokaali virallisissa luokissa parhaiten sijoittuneelle koiralle. Mikäli useampi koira on sijoittunut
tasavertaisesti, ratkaisee arpa voittajan (esim. sijat pu3 ja pn3, palkinto arvotaan).
2. Kiertopalkinnon kiinnitykset ja kierto, kiinnityksen saanut saa palkinnon haltuunsa aina
seuraavaan erikoisnäyttelyyn asti. Palkinnon laattaan kaiverretaan vuosiluku, koiran virallinen
nimi sekä omistajan nimi. Kaiverruksen kuluista vastaa kiertopalkinnon saaja.
Kiertopalkinto III 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 Savondogeille
ennen vuosikokousta tai vuosikokouksessa, jossa se luovutetaan palkinnonsaajalle

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

