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Kilpailu käydään lämmittämättömässä 

hallissa ja ulkokentällä, joissa pohjana 

kivituhka. 

 

Osoitteemme on Vuohimäentie 74, 02400 

Kirkkonummi. 

 

Hallin pihalla on runsaasti pysäköintitilaa. 

 

Ajo-ohjeen löydät tarvittaessa 

nettisivuiltamme.  

 

Tuomarina toimii molempina päivinä Kari 

Jalonen.  

 

Muista ottaa mukaasi: 

● kilpailukirja 

● rokotustodistus 

● rekisteritodistus tai sekarotuisen 

omistajatodistus 

Kaikkien kilpailuun osallistuvien koirien on 

oltava tunnistusmerkittyjä ja SKL-FKK:n 

määräysten mukaisesti rokotettuja. 

 

 

 

 

 

 

 

Lähtölistat löydät nettisivuiltamme 

kilpailukutsun yhteydestä. Tulostathan sen 

haluttaessa mukaasi. 

 

Ilmoittaudu viimeistään 30 minuuttia ennen 

arvioitua luokkasi alkamisaikaa. Luokkien 

arvioidut alkamisajat näet alla olevasta 

aikataulusta. Rataantutustuminen 

aikataulun mukaisesti. 

 

Ilmoittautuminen tapahtuu omatoimisesti 

ilmoittautumispisteellä. Merkitse itsesi 

läsnäolevaksi merkkaamalla oman nimesi 

kohdalle ruksi ja jätä kilpailukirja sille 

tarkoitettuun kokoluokan mukaiseen 

laatikkoon. Vain 0-kirjat noudetaan 

toimistoon merkattavaksi. 

Muistathan merkitä itsesi läsnäolevaksi! 

 

Varsinaista palkintojenjakoa ei järjestetä. 

Palkinnot noudettavissa palkintopöydältä 

tulosten valmistuttua, seuraa kuulutuksia. 

Jos et ole saanut 0-tulosta, mutta olet 

sijoittunut - löydät lahjakorttisi kirjattuna 

nimelläsi palkintopöydältä. 0-tuloksen 

tehneiden lahjakortit ovat kilpailukirjan 

välissä.

Paikalla on kanttiini josta voit ostaa 

maittavaa suolaista ja makeaa sekä 

kahvia ja virvokkeita. Kanttiinissa 

maksutapana toimii myös pankkikortti. 

 

Ilmoita etukäteen kaikista poissaoloista 

ja muutoksista! 

 

Vastaavana koetoimitsijana toimii: 

Seidi Koskinen puh. 0400 800 280 (txt) 

 

Ilmoitusmaksun palauttamiseen 

oikeuttavissa poissaoloissa laitathan myös 

sähköpostia: 

agikisat.kirkkonummi@gmail.com 

 

Toivomme kaikkien huolehtivan alueen 

siisteydestä, kakkapusseja saa 

ilmoittautumispisteestä. 

 

Huomioithan koiraasi ulkoiluttaessa, 

lämmennyt kevätilma on saanut 

kyykäärmeet liikkeelle.  

 

Kirkkonummen Kennelkerho toivottaa 

sinulle ja koirallesi mukavia ja 

menestyksellisiä kilpailuja!
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Yhteistyössä mukana 

 

Ketunkullan Hyvinvointi 

https://ketunkullanhyvinvointi.fi/ 

 

Torstai 2.6.2022 aikataulu 

 
3B-rata alkaa heti 3C-radan jälkeen 

 

Luokka Koiria Kello Tuomari 

3A xS 
(halli) 

3 18:00 A. Savioja 

3A S 
(halli) 

16 18:00 A. Savioja 

3A M 
(halli) 

15 18:40 A. Savioja 

3C xS 
(kenttä) 

3 19:20 A. Savioja 

3C S 
(kenttä) 

19 19:20 A. Savioja 

3C M 
(kenttä) 

14 20:00 A. Savioja 

3B xS 
(halli) 

3 20:30 A. Savioja 

3B S 
(halli) 

15 20:30 A. Savioja 

3B M 
(halli) 

15 21:05 A. Savioja 

  

 

 

 

Pedigree 

https://www.pedigree.fi/ 
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