
Kemin Koiraharrastajat ry  
 

 

Tervetuloa KemKon rally-tokokisoihin! 
 
 

Tervetuloa kilpailemaan Kemin Koiraharrastajien järjestämiin virallisiin rally-tokokisoihin. 
Kisat järjestetään lauantaina 23.4.2016. Tuomarina toimii Tytti Lintenhofer. 
 
Kisapaikka on keinonurmipohjainen halli, joka sijaitsee noin 3 km Kemin eteläpuolella, 
vanhan 4-tien varressa (tarkempi ajo-ohje kisakirjeen seuraavalla sivulla). Hallissa on 
lämmittimet, mutta ne pyritään pitämään pois päältä kisasuoritusten aikana. 
 
Ilmoittaudu kisapaikalla viimeistään 30 minuuttia ennen kisaluokkasi rataantutustumisai-
kaa. Ilmoittautumiseen tarvitset koiran rekisteri- ja rokotustodistuksen sekä kilpailukirjan. 
Uusia kilpailukirjoja voit ostaa myös kisapaikalta hintaan 3 euroa, maksu käteisellä ja mie-
luiten tasarahalla.  
 
 
Aikataulu: 
 
9.30  1. kertaa kilpailevien mittaus 
10.00  Alokasluokan rataantutustuminen 
10.15 ALOKASLUOKKA (23) 
 
12.45 Avoimen luokan rataantutustuminen 
13.00 AVOIN LUOKKA (13) 
 
15.00 Voittajaluokan rataantutustuminen 
15.15 VOITTAJALUOKKA (9) 
 
16.30 Mestariluokan rataantutustuminen 
16.45 MESTARILUOKKA (15) 
 
 
Tulokset pyritään päivittämään verkkoon reaaliaikaisesti (linkki online-tuloksiin). Palkinto-
jenjako on aina jokaisen luokan päätyttyä. 
 
Ilmoitathan poisjäänneistä etukäteen vastaavalle koetoimitsijalle hyvissä ajoin. Jos 
et voi osallistua koirasi loukkaantumisen tms. vuoksi, toimitathan lääkärintodistuksen pos-
titse viimeistään 2.5.2016 osoitteeseen: Minttu Merivirta, Toijärventie 16, 94700 Kemi, TAI 
sähköisesti osoitteeseen: minttu.merivirta@gmail.com. Ilmoita myös tilinumero, jonne 
maksu palautetaan. 
 
Muistathan ottaa myös koirallesi vettä ja juomakupin. Kisapaikalla ei ole vesipistettä. Kisa-
paikalla toimii kanttiini, josta löytyy pientä purtavaa kisaajille. Myös ulko-wc löytyy. 
 
Tiedustelut ja viime hetken ajo-ohjeet, vastaava koetoimitsija:  
Minttu Merivirta, p. 041 436 9016. 



AJO-OHJEET KISAPAIKALLE: 
 
KemKon kenttä ja halli sijaitsevat vanhan 4-tien varrella, noin 3 km Kemin eteläpuolella, 
hotelli Yöpuun vieressä (Eteläntie 227).  
 
Etelästä tultaessa: nouse rampista 35, jossa lukee AJOS, VEITSILUOTO, PEURASAA-
RI, ja käänny risteyksestä oikealle ja seuraavasta taas oikealle. Pohjoisesta tultaessa: 
nouse rampista 35, jossa lukee AJOS, VEITSILUOTO, PEURASAARI, ja käänny risteyk-
sestä vasemmalle ja seuraavasta oikealle.  
 
Kentällemme käännytään samasta risteyksestä kuin hotelli Yöpuuhun. Hotellin pihaan 
kääntyessä kaarra heti vasemmalle kapeaa asfalttitietä pitkin. Kenttämme sijaitsee hotellin 
viereisen metsikön takana.  
 

 

 



 
LÄHTÖLISTA: 
 
 
 
ALOKASLUOKKA (23) 
 
WELJESTEN	HOGAN	 labradorinnoutaja	
KARU	 x-rotu	
IRHABERKI	FÜRGE	LUJA	 mudi	
NOVAMIAN	RUBY	MOONSTONE	 novascotiannoutaja	
NUUSKAKAIRAN	NEFERTITI	 sileäkarvainen	collie	
MCSANIKAN	DEPPE'S	SORREL	 bordercollie	
REKIKELIN	SNJÓHVIT	 islanninlammaskoira	
PAUKAPÄÄ	GLACIAL	 suomenlapinkoira	
TEJAKES	HUNGER	OF	LIFE	 welsh	corgi	pembroke	
NUUSKAKAIRAN	RICCIKIISU	 sileäkarvainen	collie	
XENA	 x-rotu	
CARURAN	EXCITING	ELEGIA	 saksanpystykorva,	mittelspitz,	muut	värit	
CIMILLAN	SIXTEN	SOTURI	 länsigöötanmaanpystykorva	
HILLITÖN	PIISAMIROTTA	 novascotiannoutaja	
PAIMENNEIDON	MILLA	MAGIA	 shetlanninlammaskoira	
BIANCA	 shetlanninlammaskoira	
WHITE	SPIRIT	OF	DREAMS’	ARAGORN	 valkoinenpaimenkoira	
MÄKIHARJUN	ZUPREME	TOUCH	 novascotiannoutaja	
BERONDAN	ASGEIR	OLASSON	 berninpaimenkoira	
KLOMPPEN	MAREK	 bordercollie	
WELJESTEN	FAITH	AU	 kultainennoutaja	
IRHABERKI	EIRA	 mudi	
NOVAMIAN	AURORA	FELIROX	 novascotiannoutaja	
 
 
AVOIN LUOKKA (13) 
 
DAMIRAZIN	NAHKATAKKINEN	TYTTÖ	 saksanpystykorva,	mittelspitz,	muut	värit	
KONKKARONKAN	IHME	IGOR	 venäjäntoy,	pitkäkarvainen	
CHIC	CHOIX	FLAVIUS	CONSTANTINUS	 lhasa	apso	
BORDERMANIA	DARK	MIRAGE	 bordercollie	

ALHENA	
villakoira,	keskikokoinen,	harmaa,	aprikoosi	ja	
punainen	

DIDILCOM'S	HEN	NA	HÉIN	CHORRA	 walesinspringerspanieli	
SALOKANNEL	CHAOS	 lyhytkarvainen	pyreneittenpaimenkoira	
STORMVINDENS	NUMBER	ONE	UNO	 staffordshirenbullterrieri	
KASSU	 x-rotu	
BRITAX	FANCY	 saksanpaimenkoira	
MÄKIHARJUN	CAN	U	IMAGINE	THIS	 novascotiannoutaja	
CHIC	CHOIX	STARLIGHT	EXPRESS	 lhasa	apso	
MAGICSTREAM'S	LOIRY	 walesinspringerspanieli	
 
 



 
VOITTAJALUOKKA (9) 
 
LUMIKRISTALLIN	DAGA	DREAM	 villakoira,	kääpiö,	musta,	ruskea	ja	valkoinen	
REKIKELIN	VEILA	 islanninlammaskoira	
HUNAJAN	DON	JUAN	 novascotiannoutaja	
VASKIPURON	HULDA	HIRMUINEN	 newfoundlandinkoira	
TULISALON	MAGNETIC	WOLF	 alaskanmalamuutti	
BELLE	FOX	CHICAGO	WHITESOX	 novascotiannoutaja	
WILDSUNNY	CHAMPAGNE	COCKTAIL	 labradorinnoutaja	
MIRTILLON	TUULENKOSIJA	 landseer	
OSKADRAUMUR	MAT	MAGNI	 islanninlammaskoira	
 
 
MESTARILUOKKA (15) 
 
PRIVATE	EYE'S	DONNA	KARAN	 villakoira,	toy	
FATIKON	ÄRRÄ	 welsh	corgi	pembroke	
SUSADAN	RINA	RAVENNA	 shetlanninlammaskoira	
BORDETELLA'S	X-SERA	 australianpaimenkoira	
JUNO-JUHEKIN	WOMANIZER	 novascotiannoutaja	
KUURAKIRSUN	KAPTEENI	KOUKKU	 espanjanvesikoira	
KUURAKORVEN	BONO	 espanjanvesikoira	
TRONIC	PACIFICA	 bordercollie	
TÄMÄ	ON	CERIFFI	 belgianpaimenkoira,	malinois	
CHIC	CARELIA'S	DELILAH	 tanskandoggi,	keltainen	ja	tiikerijuovainen	
VAIKONNIEMEN	TORPEDO	 newfoundlandinkoira	
RUOKORAPSEEN	AUNI	 kultainennoutaja	
ALPENHIRTS	ODETTE	 appenzellinpaimenkoira	
CLEO	 australianpaimenkoira	
CHIC	CARELIA'S	JODIE	FOSTER	 tanskandoggi,	keltainen	ja	tiikerijuovainen	
 
 
 
 
 
Huom! Lähtölistoihin voi tulla pieniä muutoksia ennen kisaa.  
Lopullinen lähtölista tulostetaan myös kisapaikalle nähtäväksi. 


