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SFC KOIRAKERHON SYYStreffit  
SFC Pitkäjärvellä 20.-22.9.2019 
 

Osoite; Urheilutie 81, 32810 Peipohja 
 

ALUSTAVA OHJELMA 

Kaikki toiminta ja tapahtumat alkavat Koirakerhon omalta toimistolta. 
 

Perjantai  

12.00- Treffien sisäänajo alkaa  

14.00-  Pikakisa ihmisille 

16.00-  Yhteislenkki 

16.30-17.30 Tunnistuskisailu 

16.00-17.00 Naisten sauna 

17.00-18.00 Miesten sauna 

18.00-19.30  Naisten sauna 

19.30-21.00 Miesten sauna 

21.15  Tunnistuskilpailun tulokset julkistetaan toimistolla 

iltaohjelmassa grillailua ja ulkoilua omassa aikataulussa 

 

Lauantai  

10.00- Avajaiskulkue lähtee liikkeelle Koirakerhon omalta toimistolta  

 Treffien Avaus ja lipun nosto. Match Show ilmoittautuminen 

12.00 Visailureitti avautuu – yksi lappu/vaunukunta! 

12.00 Arpojenmyynti alkaa 

11.00 Match Show alkaa 

14.00  Olympialaiset, Olympialaisten tulosten julkistus ja kahvitus 

         -18.00 Visailureitti sulkeutuu 

16.00-17.00 Naisten sauna 

17.00-18.00 Miesten sauna 

18.00-19.30  Naisten sauna 

19.30-21.00 Miesten sauna 

Saunan jälkeen vapaamuotoista illanviettoa ja koira-aiheista keskustelua  

 

Sunnuntai  

10.00- Arpajaiset. Visailupolun vastaukset ja palkintojen jako. Koirakerhon omalla toimistolla 

12.00              Treffit päättyvät.  

Mukavaa syksyn jatkoa! 

 

Jos johonkin väliin jää ylimääräistä aikaa, keksitään sitten jotain pikkukisaa   

 

Lisätietoja:  

Puheenjohtaja Matti Tyynismaa p. 050-355 9730 

Sihteeri Tanja Lepistö koirakaravaanarit@gmail.com 

 

Tervetuloa    LISÄÄ INFOA KÄÄNTÖPUOLELLA  

 



TALUTTIMET JA LIIKKUMINEN TREFFIALUEELLA  

Toivomme, että treffialueella liikuttaessa ei käytettäisi taluttimena flexiä, koska sen hallinta on 

vaikeampaa kuin kiinteän hihnan ja pitkälle päästessään koirat yltävät vieraisiin autoihin ja 

vaunuihin asti. Vaunussa tai autossa tai niiden luona olevat koirat luonnollisesti suojelevat omaa 

reviiriään ja siitä puolestaan saattaa seurata epämiellyttäviä tilanteita. 

 

JUOKSUAIKA Toivomme, että jos narttukoiralla on juoksuaika, omistaja ilmoittaisi asiasta jo 

treffeille saapuessaan, jolloin pyrimme järjestämään leiriytymispaikan niin, ettei se olisi 

välittömässä läheisyydessä uroskoirista (koska pojat ovat poikia myös treffeillä). Kaikki 

koiranomistajat koirineen ovat tervetulleita juoksuajoista huolimatta, koska tämä on vain 

järjestelykysymys. 
 

TREFFIMAKSU: Jäsenet 50 €/auto- tai vaunukunta (ei jäsenet 60 €/auto- tai vaunukunta)  

Kausipaikkalaisilta ohjelmaan osallistuvilta kerätään 10€ ohjelmamaksu.  

Muistathan varata käteistä mukaan! Treffeillä maksuksi käy vain käteinen raha! 
 

Kerhon jäseneksi voi liittyä treffeillä maksamalla Koirakerhon toimistoon 7€ jäsenmaksun. 

Kerhojäsenyyden edellytyksenä on SFC jäsenyys. Jäseneksi voi liittyä myös osoitteessa 

https://www.karavaanarit.fi/kauppa/kerhot/ 

 

Arpajaispalkintoja otetaan ilolla vastaan  

 

Ilolla otamme vastaan myös palautetta treffien onnistumisesta sekä ohjelmaehdotuksia,  

niin luennoista kuin koirille suunnatusta ohjelmastakin.  

Treffipussissa on palautelomake, jonka toivomme saavamme täytettynä takaisin treffien päättyessä. 

Treffipussissa on myös liittymislomake, jonka voit antaa jollekin Koirakerhosta kiinnostuneelle. 

Liittymislomakkeita saa tarvittaessa lisää toimistolta. 

 

Kehittelimme myös lomakkeen, jolla voit ilmoittaa meille sähköpostiosoitteesi mahdollisten sähköisten 

tiedotteiden toimittamista varten. Mitään sähköpostitulvaa ei kuitenkaan ole tulossa, mutta esim. 

treffeistä voisi laittaa etukäteistietoja sähköpostiin ja toki meille päin voitte myös laittaa sähköpostia.  

Match Show -info 
Osallistuminen sisältyy treffimaksuun ja edellyttää kerhon jäsenyyttä sekä asianmukaisia rokotuksia. 

Match show, eli "mätsäri" on leikkimielinen ja epävirallinen koiranäyttely, jossa on luokat pennuille 

(alle 12 kk), veteraaneille (yli 8 vuotta), pienille koirille (säkä alle 40 cm) sekä isoille koirille (säkä yli 

40 cm) Mätsärin kulku on melko yksinkertainen. Koirakot menevät kehään 

ilmoittautumisjärjestyksessä, kaksi koirakkoa kerrallaan. Kehäsihteeri kutsuu koirat kehään. Kehässä 

tuomari tutkii ja arvostelee koirat yksitellen, pienet koirat arvostellaan useinmyös pöydällä. Tuomari 

arvostelee myös koiran liikkeet, usein pyydetään ravaamaan ympyrä, suoraan edestakaisin tai kolmio. 

Koirat arvosteltuaan tuomari antaa paremmaksi katsomalleen koiralle punaisen nauhan ja toiselle 

sinisen nauhan. Molemmat koirat ovat jatkossa. Kun kaikki luokan koirat on arvosteltu ja jaettu 

punaisen ja sinisen nauhan saaneisiin, arvostellaan ne yhdessä, ensin siniset, sitten punaiset. Sekä 

sinisen, että punaisen nauhan saaneista tuomari sijoittaa 4 parasta koiraa, jotka palkitaan. Jokaisen 

luokan parhaat koirat menevät lopuksi BIS, eli Best In Show-kehään, jonka voittajaksi valittu koira on 

koko mätsärin voittaja. 
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