
KKK-HHS ry:n kiertopalkinnot ja säännöt 

Tässä dokumentissa on Kanakoirakerho-Hönshundsektionen ry/rf 
kiertopalkinnot, joiden jakamisen päättää tuomari tai tuomarien näkemys 
vaikuttaa palkinnon jakamiseen. 
 

Esim. kumpi kahdesta AVO 2 saavuttaneesta koirasta on parempi. 

Tässä luettelossa ei ole kokeita ja kilpailuja, joissa koirat asetetaan järjestykseen 

(esim. voittajaluokka ja erikoiskokeet). 
 
METSÄKOKEET 
Ensimmäinen metsäkoe, avoin luokka  

 

Bent Hansenin kynttilänjalka (1990) 
Ensimmäisen metsäkokeen avoimen luokan parhaalle koiralle. 

Kolmesta poikki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälkimmäinen "päämetsäkoe", avoin luokka 
 

Hopeiset kynttilänjalat (1967) 
Metsäkokeen avoimen luokan parhaalle koiralle. Kolmesta poikki. 
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KENTTÄKOKEET 
Kenttäkokeet, nuorten luokka 
 

Lorita-pokaali (H. Henriksson 1943) 
Kiertopalkinto kokeen parhaalle koiralle. Kolmesta poikki. 

 

 

 

 

 

 

 

Ensimmäinen avoimen luokan kenttäkoe 
 

Olof Alfthanin 50-vuotispalkinto 
Avoimen luokan kenttäkokeen parhaalle koiralle. Erityistä huomiota 

kiinnitettävä haun vauhtiin, tyyliin ja laajuuteen. Kolmesta poikki 

(ohjaaja, kahdella eri koiralla). 

 

 

Toinen avoimen luokan kenttäkoe 
 
Antin 60-vuotispalkinto 
Kerhon kenttäkokeiden avoimen luokan parhaalle koiralle. 
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TUNTURIKOKEET 
 

Tunturikoe, nuorten luokka 
 

Suomen Ajokoirajärjestön tinamaljakko (2001) 
 

Kanakoirakerhon hallitus päätti 4.12.2005, että tinamaljakko jaetaan 

syksyn ensimmäisen tunturikokeen nuorten luokan parhaalle 

setterille tai pointterille. Omistajan on oltava Kerhon jäsen. 

Kolmesta poikki = saman omistajan koiran voitettava kolmasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunturikoe, avoin luokka 
 

Erik Beckerin 60-vuotiskiertopalkinto 
Kanakoirakerhon hallitus päätti 4.1.2.2005, että palkinto jaetaan 

syksyn ensimmäisen tunturikokeen avoimen luokan kokeen 

parhaalle setterille tai pointterille. 

Omistajan on oltava Kerhon jäsen. 

Kolmesta poikki = saman omistajan koiran voitettava kolmasti. 
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ERIKOISKILPAILUT 
 

Derby-kilpailu 
 

Jusun muistopalkinto 
Palkinto annetaan Derbyn karsinnassa parasta yhteistyötä esittävän 

Ekipagen ohjaajalle. Ohjaajan koiralleen suoma hienoeleinen 

herrasmiesmäinen tuki, kantaa koiran suoritusta pidemmälle päivää 

kokeen aikana ja antaa hyvän kuvan kanssakilpailijoille 

oikeanlaisesta Ekipage-yhteistyöstä, sekä ohjaajan koiraa tukevasta 

toiminnasta kaikilla osa-alueilla. Koearvostelussa Ekipagen tulee 

saada yhteistyöstä parhaan mahdollisen maininnan ja optimi 

pisteytyksen. Kokeen lopullinen tulos ei merkitse palkintoa 

jaettaessa. Palkinto jaetaan Derbyn karsintapäivän kokeesta. 

 

Palkinto jaetaan 2019 eteenpäin maastossa, ei vuosijuhlassa. 
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Yleisiä palkintoja 

 

Nynäs-kulho (H. Hackman ja E. Rosenlew 1949) 
Kiertopalkinto kaikissa kerhon kenttäkokeissa parille, joka koko 

koeajan on esiintynyt urheilullisimmin ja herrasmiesmäisimmin sekä 

osoittanut parasta yhteistyötä. Vähimmäisvaatimus VOI 3, AVO 2. 

tai NUO 1. Kenttäkokeiden tuomarit yhdessä päättävät voittajan. 

Mikäli useita tasaväkisiä ehdokkaita, saa palkinnon ohjaaja, joka itse 

on kouluttanut koiran. Ammattikouluttaja ei saa kilpailla maljasta, 

mutta hänen kouluttamansa koira saa, jos omistaja itse sitä ohjaa. 

 

 

Esa Heleniuksen-muistopalkinto 
Kiertopalkinto nuorelle ohjaajalle kerhon kokeissa. Palkinto jaetaan 

ensisijaisesti metsäkokeissa. Hallitus ja palkintolautakunta valitsevat 

voittajan. 


