
 

 

 

ALASKA MALAMUUTIDE, SAMOJEEDI KOERTE, 

SIBERI HUSKYDE JA GRÖÖNI KOERTE ERINÄITUS 
 

 

Eesti Siberi Husky Ühing korraldab: 

Alaska malamuutide, samojeedi koerte, siberi huskyde ja 

grööni koerte erinäituse 

02.06.2017, Luige baas, Harjumaa 

 

 

Kohtunik: Juta Haranen – Eesti (Alaska malamuudid, Grööni koerad, 

Samojeedi koerad, Siberi Huskyd)  

Varukohtunik: Marko Lepasaar, Eesti 

Info: +372 56 473 096 või eshy.show@gmail.com 

 

 

 

 
Näituse peasponsor on 

 

 

VÕISTLUSKLASSID: 

 

Beebiklass kutsikad vanuses 4 – 6 kuud Valitakse Tõu Parim 

Kutsikaklass kutsikad vanuses 6 – 9 kuud Valitakse Tõu Parim 

Juuniorklass koerad vanuses 9 – 18 kuud 
Võistlevad JUN SERT’ile, Tõu Parima 

Juuniori tiitlile ja Tõu Parima tiitlile 

Noorteklass koerad vanuses 15 – 24 kuud 
Võistlevad SERT’ile ja Tõu Parima 

tiitlile 

Avaklass koerad vanuses üle 15 kuu 
Võistlevad SERT’ile ja Tõu Parima 

tiitlile 

 

Kasutusklass 

 

koerad vanuses üle 15 kuu 
Registreerimisavaldusele peab lisama 

koera töötõendi. Võistlevad SERT’ile ja 

Tõu Parima tiitlile 

 
Tšempioniklass 

 
koerad vanuses üle 15 kuu 

Registreerimisavaldusele peab lisama 

koera tšempionidiplomi koopia. 

Võistlevad SERT’ile ja Tõu Parima 

tiitlile. 

Veteraniklass koerad vanuses üle 8 aasta 
Võistlevad Tõu Parima Veterani tiitlile ja 

Tõu Parima tiitlile 

 

 

Kasvatajaklass 

võistlevad kasvatajad 3-5 

kasvandikuga, kes peavad olema 

pärit vähemalt kahest erinevast 

vanemate kombinatsioonist ning on 

vanemad kui 9 kuud 

Kõik koerad peavad olema registreeritud 

antud näitusele ja olema saanud oma 

klassis hindeks vähemalt “väga hea”. 

Valitakse tõu parim kasvatajarühm 

 
Järglasteklass: 

ühe aretusisase või –emase 3-5 

järglast vähemalt kahest erinevast 

vanemate kombinatsioonist ning on 

vanemad kui 9 kuud 

Kõik koerad peavad olema registreeritud 

antud näitusele ja olema saanud oma 

klassis hindeks vähemalt “väga hea”. 

Valitakse tõu parim järglasterühm. 

 

Paaride 

võistlus 

ühele omanikule kuuluv 

samatõulisest isasest ja emasest 

koerast koosnev paar, kes on 

mõlemad vanemad kui 9 kuud 

Mõlemad koerad peavad olema 

registreeritud antud näitusele ja olema 

saanud oma klassis hindeks vähemalt 

“väga hea”. Valitakse tõu parim paar 

http://sleddogs.org.ee/etkk/index.php
mailto:eshy.show@gmail.com


REGISTREERIMINE: 

 

* veebis http://online.kennelliit.ee/ Eesti Kennelliidu online registreerimise süsteemis; 

NB! Eeldab ID-kaardi või mobiili-ID olemasolu. Probleemide korral süsteemiga pöörduge palun otse EKLi 

poole. 

* e-mailile eshy.show@gmail.com saata registreerimisleht (http://kennelliit.ee/blanketid-koeraomanikule/), 

koopia tõutunnistusest või link koera andemetele EST-registris, tšempionitiitlite ja/või F.C.I. töösertifikaadi 
koopiad ja maksekorralduse koopia. Kui registris on kinnitatud tšempionitiitlid, siis pole vaja koopiaid eraldi 

esitada. 

 

Osalemistasu tasuda: veebis pangalingi kaudu; 

Swedbank IBAN: EE711010220047158015 saaja: Eesti Siberi Husky Ühing. Selgitusse märkige koera 

nimi ja “erinäitus 2017”. 

 
NB! Kõik ülekandega seotud kulud tasub saatja! Puudulike dokumentide esitamisel koera näitusele ei 

registreerita! 

 

NÕUDED OSALEJATELE: 

 

Kõik koerad peavad olema vaktsineeritud marutaudi (vaktsineeritud vähemalt 12 nädala vanusena; 

vaktsineerimine kehtib kuni 2 aastat, lähtuvalt vaktsiini kasutamise eeskirjast) ning koertekatku, parvoviroosi 

ja nakkusliku hepatiidi (vaktsineeritud vähemalt kaks korda, vaktsineerimine lähtuvalt vaktsiini kasutamise 

juhendist) vastu. Esmakordne vaktsineerimine peab olema toimunud vähemalt 30 päeva enne näitust. Sama 

kehtib ka juhul, kui eelmisest vaktsineerimisest on möödunud rohkem kui 1 aasta. Kõik koerad peavad olema 

märgistatud (ID-tätoveering või mikrokiip). 

 

Vaktsineerimisest täpsemalt: 

http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2013/11/lisa_2_ekl_poolt_tunnustatud_yritustel_osalemisek.pdf 
 

EKL näituste eeskiri: http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2013/11/ekl_naituste_eeskiri.pdf 
 

REGISTREERIMISHINNAD: 

 

 
-28.02.2017 01.03.- 16.04.2017 17.04.- 14.05.2017 

Erihind 

15.05.- 21.05.2017 

Beebid, kutsikad 20€ 20€ 20€ 35€ 

Veteranid 20€ 25€ 30€ 45€ 

Koer 25€ 30€ 35€ 50€ 

Paarid, kasvatajad, järglased 5€ 5€ 5€ 15€ 
 

Esimese koera registreerimistasu sisaldab kataloogi. 

 

ESHÜ liikmetele soodustus 5€ kõigilt hindadelt (juhul, kui liikmemaks on tasutud). 

Kuna EKLi online süsteem ei võimalda arvestada ESHÜ liikme soodustust, siis palume läbi online süsteemi 

registreerudes ignoreerida väljastatud arvet ja tasuda registreerimistasud vastavalt soodustusele. Ülekande 

selgitusse märkige koera nimi ja “erinäitus 2017”. 

https://online.kennelliit.ee/?p=e7b40ff6eda3985cdf9f217270f2194dba128d6a
mailto:eshy.show@gmail.com
http://kennelliit.ee/blanketid-koeraomanikule/
http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2013/11/lisa_2_ekl_poolt_tunnustatud_yritustel_osalemisek.pdf
http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2013/11/ekl_naituste_eeskiri.pdf

