
Suomen Portugalinpodengot ry:n

20-vuotisjuhla Open Show la 11.6.2016 klo 10.00 alkaen
Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa Helsingissä

Osoite: Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki (http://www.vinttikoira.fi/yhteystiedot)

Portugalinpodengojen Open Show on Suomen Portugalinpodengot ry:n järjestämä epävirallinen
näyttely, jossa ei jaeta sertifikaatteja. Näyttelyyn voivat osallistua kaikki rekisteröidyt, Suomen

Kennelliiton rokotusmääräysten mukaisesti rokotetut portugalinpodengot, jotka täyttävät
viimeistään näyttelypäivänä 5 kk. Osallistumiselle ei ole yläikärajaa.

Open Show -tuomarina toimii ulkomuototuomari Säde Hohteri.

Kaikista koirista annetaan kirjallinen arvostelu!

Lyhyt tuomariesittely: 
Odotan suurella innolla tulevan kesän tuomaritehtävää yhdistyksenne juhlavuoden  Open Show’ssa.
Kiitos kutsusta!

Lähes koko elämäni olen viettänyt koirien parissa. Lapsuudenkodissani meillä oli cockerspanieli, 
rottweiler ja kääpiöpinseri.  Ensimmäisen oman koiran eli salukin hankin 1969 ja siitä lähtien niitä 
on kuulunut perheeseen, useimmiten kaksi kuten nytkin. Kymmenkunta vuotta meillä oli 
”pitkäaikaishoidossa” vanhimman tyttäremme jackrussellinterrieri, jolla on rotuna kenties hieman 
samoja luonteenominaisuuksia kuin pienellä portugalinpodengolla. Kasvatin 1970- ja 1980-luvuilla 
muutaman salukipentueen kennelnimellä Sfinksin. Vinttikoirien ulkomuototuomari olen ollut jo 80-
luvulta alkaen. Olen arvostellut useissa Euroopan maissa sekä lisäksi USA:ssa ja Australiassa. 
Podengoja olen arvostellut ulkomailla vain parissa näyttelyssä (Ruotsi ja Sveitsi), sillä rotu on 
erittäin harvinainen kaikkialla. Olen kyllä seurannut mahdollisuuksien mukaan podengokehiä 
isoissa MV-näyttelyissä ulkomailla. Rotutuntemustani olen syventänyt mm. osallistumalla  Carla 
Molinarin ja Gabriela Veigan pitämiin rotuesittelyihin Suomessa.   

Vuosien kuluessa olen toiminut useissa luottamustehtävissä eri kennelyhdistyksissä. Tällä hetkellä 
olen jäsenenä  Kennelliiton jalostustieteellisessä toimikunnassa sekä parissa muussa Kennelliiton 
työryhmässä. On erittäin avartavaa ja opettavaista nähdä kennelmaailma muustakin kuin oman 
rodun näkökulmasta.

Teillä on ihana rotu. Vaalikaa sitä ja hoitakaa rakkaudella!

Ilmoittautuminen:

Ilmoita koirasi 27.5.2016 mennessä joko nettilomakkeella tai postilla Open show 2016/Maaret 
Ridanpää, Viertolankaari 20 D, 21420 Lieto. 

Osallistumismaksu on 10 €/koira, yli 10-vuotiaille veteraaneille näyttely on ilmainen.
Lapsi ja koira -kilpailun osallistumismaksu on 5 €/koirakko.

Maksa osallistumismaksu Suomen Portugalinpodengot ry:n tilille FI43 5068 0620 1344 84, BIC-
tunnus: OKOYFIHH. Merkitse viestikenttään maksettavien koirien rekisterinumerot!



Koirat, joilla on vakava tai hylkäävä virhe (esim. purentavika, taittuneet tai riippuvat korvat) sekä 
kastroidut urokset, joilla ei ole Kennelliiton todistusta, ilmoitetaan lemmikkiluokkaan. 
Lemmikkiluokista valitaan omat ROP- ja VSP-koirat.

Näyttelyssä on seuraavat lisäluokat:
Paras jälkeläisluokka
Paras kasvattajaluokka
Paras Uroksen Pää
Paras Nartun Pää
Parhaat Liikkeet

Nämä luokat esitetään näyttelyn lopussa eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen. Luokat ovat 
ilmaisia näyttelyn johonkin muuhun luokkaan osallistuneille koirille.

Lisäkilpailuna näyttelyssä Lapsi ja koira, jonka arvostelee Marke Kärkkäinen. Osallistumismaksu 
on 5 €/koirakko.

Lisätietoja: tapahtumat@podengo.net tai 040 5052179/Kirsti tai 040 5496820/Maaret

Tervetuloa viettämään hauska päivä podengojen ja podengoharrastajien seurassa!

Rodusta kiinnostuneet ja omasta portugalinpodengosta vasta haaveilevat ovat lämpimästi
tervetulleita tutustumaan rotuun!


