
Koko kauden kestävä hirvenhaukkukoe Suur-Savon kennelpiirissä 

Koe aika 20.8- 31.12.2022 – 1.1 – 15.1.2023 

Kokeeseen ei saa osallistua koira, joka on saavuttanut Suomen käyttövalionarvoon oikeuttavat koetulokset 

tai on saavuttanut  2 kertaa HIRV1 tuloksen kokokauden kestävästä hirvenhaukkukokeesta. 

Kokeen järjestäjä on Suur-Savon kennelpiiri. 

• Kokeeseen ilmoittaudutaan vain sähköisesti koiratietokanta.fi kautta.  

• Soita kuitenkin ylituomarille jotta varmistat että hän pystyy ottamaan kokeen vastaan. 

• YLITUOMAREILTA SAAT MAASTOKORTTEJA  ja  ylituomarit tilaavat kennelpiirin sihteeriltä 
maastokortit !!!!!!!! 

• Ylituomari pitää koeryhmälle ylituomaripuhuttelun puhelimitse ja tarkastaa koiran 
osallistumisoikeuden. 

• Ylituomari tarkistaa palkintotuomareiden arvosteluoikeudet ja hyväksyy ryhmän. 

• Osanotto maksu on suoritettava ennen kokeen aloitusta Suur-Savon kennelpiirille 

Tilinumero: FI38 5271 0420 2005 46   Summa: 20,00€/ koesuoritus  

Käytä viitenumeroa maksussa 201715 (ei koiran nimeä) 

Koetulokset tehdään ainoastaan koetallennusohjelmalla ja ne lähetetään sähköisesti 
eteenpäin. 

Enää ei koepapereita tulosteta!  

• Koe on suoritettava Suur-Savon kennelpiirin alueella (aloitettava). 

• Kokeen purkutilaisuus tulee pitää välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa sille 
ylituomarille, jolle on ilmoittauduttu kokeeseen.  

• On suositeltavaa antaa ylituomarille koiratutkan tunnukset 

• Koepäivän iltana koesuorituksen jälkeen tulee tuomariryhmän puhelimitse antaa päivän 
koetapahtumista alustava selvitys kokeen ylituomarille. Samalla sovitaan kokeen purkutilaisuus, jos 
sitä ei ole aiemmin jo sovittu. 

• Purkutilaisuuteen tulee koiranohjaajan ottaa mukaan koiran rekisterikirja, todistukset koiran 
rokotuksista, tunnistusmerkinnästä ja kuitti suoritetusta osanottomaksusta. Ylituomarin vaatiessa 
myös koekoira tulee ottaa mukaan. 

• Purkutilaisuudessa tarkastetaan ryhmä- ja palkintotuomarin arvosteluoikeudet 

• Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään koirakohtainen pöytäkirja ja koepöytäkirja 
koetallennusohjelmalla. Koeajaksi merkitään kokeen suorituspäivä. Koe on voimassa, kun ylituomari 
on lähettänyt sähköisesti koetulokset eteenpäin ja ne ilmestyvät jalostustietojärjestelmään. 

• KOKEEN PURKAVA YLITUOMARI EI SAA TOIMIA MAASTOTUOMARINA 

Mikäli kokeen kulusta on jotain erikoista huomautettavaa, silloin ylituomari lähettää tiedon 

kennelpiirille.  

 Kennelpiirin sihteeri: 

Minna Kukkonen Hiltulantie 103 B  58850 Hiltula 

p. 0500 674 871 minna.kukkonen@viestilinja.fi  

• Muiden piirien ylituomarit: Jukka Kauhanen, Reijo Sallinen, Jari Siponen, Vesa Pulkkinen, Kari Ruuth 

ja Kalle Nummelin 

Tulot kokeesta jakaantuu seuraavasti: 

- ylituomari 10€/koira  

- tulostekulut mikäli koiranomistaja haluaa välttämättä paperisen koirakohtaisen pöytäkirjan 

- kaiken mahdollisen voiton kennelpiirin hallitus jakaa tukena hirvenhaukkukokeille, jotka 
kennelpiirin hallitus hyväksyy hirvikoirajaoston esityksen perusteella 

- Lisätietoa koe muodosta antaa:  Anne Puikkonen puh. 0405027267, sähköposti 
anne.puikkonen@gmail.com  
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