
Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys ry  K U T S U 

Kilvan Idänlohkon valintakoe 2021  

 29.9.2021  
  

    
Pohjois-Karjalan Kennelpiiri 
Keski-Suomen Kennelpiiri 
Suur-Savon Kennelpiiri 
Pohjois-Savon Kennelpiiri 
jakelu myös ao. kennelpiirien joukkueenjohtajat ja koirakot 

 
 
Pohjois-Savon Kennelpiirin vuoro on järjestää KILPA 2021 Idänlohkon valintakoe 30. - 31.10.2021, Kennelpiiri 
on valtuuttanut Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys ry:n kokeenjärjestäjäksi. Kokeen keskuspaikkana toimii yhdis-
tyksen toimintakeskus Punttisilimä Siilinjärvellä. Ylituomarina kokeessa toimii Pekka Eskola Pohjois-
Pohjanmaan Kennelpiiristä.   
 
Meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi edustajat neljän kennelpiirin alueelta. Toivotamme tervetulleeksi Poh-
jois-Karjalan, Suur-Savon, Keski-Suomen joukkueet sekä oman maakunnan koirakot.  Koiranohjaajaa pyyde-
tään tuomaan mukanaan yksi palkintotuomari. Toinen maastontunteva palkintotuomari järjestetään koetoi-
mikuntamme toimesta. Pyydämme välittämään edustajakoirakoille myös tämän kutsukirjeen.  
 
Kokoonnumme perjantaina 29. lokakuuta Punttisilimässä noin kello 17.00, jossa myös majoitumme. Koira-
nohjaajia pyydetään tuomaan nimellä varustetut termospullot keittiöön perjantai-iltana metsäeväitä varten. 
Pyydämme myös, että otatte mukaanne makuupussin tai lakanan ja tyynyliinan sekä pyyheliinan. Sauna läm-
piää joka päivä.  
 
Viikonlopun ohjelman ja ajo-ohjeet löydätte tästä kirjeestä.  
 

Ajankohtaiset asiat päivitämme kotisivuillemme osoitteeseen:  
http://www.pohjois-savonajokoirayhdistys.fi/fi/page/59 
 
KILPAILUKUTSU 
Kilvan Idänlohkon valintakoe: 
 
30.-31.10.2021 Siilinjärvi, Punttisilimä, järj. Pohjois-Savon 
ajokoirayhdistys ry, ylit. Eskola Pekka, ilm. 18.9.-18.10. Karp-
pinen Matti, p. 050-361 1391, maheil@outlook.com. Osm. 
110,00€ FI32 5482 3720 0077 07. Raj. osanotto Muu määrää 
koskeva rajoitus – karsintakokeiden perusteella valitut koirat: 
Osallistuminen Kilvan järjestämissäännön mukaisesti. Mo-
lempina päivinä erillinen koe.  

 
 
 T E R V E T U L O A  ! 
 

Ystävällisin terveisin 
Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys ry 
 

 Eija Airaksinen 
 Eija Airaksinen, sihteeri  
 puh: 0400 600 064, email: sihteeriposti@gmail.com 

 

http://www.pohjois-savonajokoirayhdistys.fi/fi/page/59
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VALINTAKOKEEN OHJELMA 
 
 
Perjantai 29.10.2021 
  

klo 17.00 ilmoittautuminen, majoittuminen ja tulokahvit 
klo 18.30 kokeen avaus 
 ylituomarin puhuttelu 
 koirien arpominen maastoihin 
 maastoselostus 
 koirien esittely ja valokuvaus 

koeryhmien toteaminen 
klo 20.00 iltapala ja sauna 
 

   
 
Lauantai 30.10.2021 

 
klo 5.30 herätys ja aamupala (metsäeväät keittiöstä) 
 lähtö koemaastoihin 
 koirien irtilaskuaika 
klo 14.00 alk.  maastokorttien vastaanotto  
 ruokailu 

 saunominen 
klo 19.30 Jahti-illallinen  
 

 
 
Sunnuntai 31.10.2021 (kellon siirto yöllä) 

 
klo 4.30 herätys ja aamupala (metsäeväät keittiöstä) 
klo 5.30 lähtö koemaastoihin 
 koirien irtilaskuaika 
klo 13.00 alk. maastokorttien vastaanotto 
 ruokailu ja kahvit 
 saunominen 
 tulosten julistaminen 
 palkintojen jako 
  

 


