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 YHDISTYKSEN PALKINNOT 16.02.2023

1. VUODEN AJOKOIRA
Koira, joka saavuttaa Ajokuninkaan tai K-ajokuninkaan tittelin, on itseoikeutettu vuoden Ajokoira

1.1. AJOK
o AJOK avo1 = 6p, avo2 = 3p, avo 3 = 1p
o Käyttöpuolelta seuraavasti:

§ Kivan sijoituksista porrastetusti: 1.sija=Ajokuninkuus/10p, 2.sija /9p, 3.sija/8p -
jne.10.-13.sija/1p

§ Lohko 1. = 6p, Lohko 2. = 3p , Lohko 3.= 1p
Lohkoon osallistuminen = 2p

§ PM1. = 6p, PM 2. = 3p , PM 3. = 1p
o Muotopuolelta: koiran saavuttamista serteistä (saavutusvuodesta riippumatta) 2p/sert

max 6p
Ei kiertopalkinto!

1.2. KEAJ
o KEAJ avo1 = 6p, avo2 = 3p, avo 3 = 1p
o Käyttöpuolelta seuraavasti:

§ K- Kivan sijoituksista porrastetusti: 1.sija=K-Ajokuninkuus/10p, 2.sija /9p,
3.sija/8p - jne.10.-13.sija/1p

§ K-lohko 1. = 6p, K-lohko 2. = 3p , K-lohko 3.= 1p
K-lohkoon osallistuminen = 2p

§ K-PM 1. = 6p, K-PM 2. = 3p , K-PM 3. = 1p
o Muotopuolelta: koiran saavuttamista serteistä (saavutusvuodesta riippumatta) 2p/sert

max 6p
Ei kiertopalkinto!

2. MUISTOPALKINTO VALIOILLE
Kuluneen toimintakauden aikana valionarvon saavuttaneille koirille.

3. MUISTOPALKINTO KILVANKÄVIJÖILLE
Yhdistyksen jäsenen omistama koira, joka on toimintavuoden aikana osallistunut Kilpa –
otteluun (AJOK/KEAJ)

4. RUMMUN MALJA, V. Rummukaisen muistopalkinto
                     (lahj.  Lounais- – Suomen Ajokoirayhdistys ry. )

o Palkinnon saa yhdistyksen jäsenen omistama koira, jonka toimintavuoden aikana saavuttamien
kolmen parhaan AJOK yhteispistemäärä on korkein.

o Palkinnosta kilpaillaan toistaiseksi
o Palkinnon saaja ja tulos lisätään yhdistyksen nettisivulla olevaan julkaisuun (ei kaiverreta

pyttyyn)
o Palkinnon saaja toimittaa palkinnon seuraavaan vuosikokoukseen jaettavaksi.

5. xx HUMUN MALJA (lahj. Rehti – Humun Kennel/Rauno Elo)
o kilpaillaan kausilla 2022-2027
o Palkinnosta kilpaillaan jäniksenajokokeessa vuosittain ja malja jaetaan Lounais- Suomen

Ajokoirayhdistyksen vuosikokouksessa.
o xx Humun - Malja jaetaan sille koiralle /koiranomistajalle, jolla on enintään kolmen (3) kokeen

yhteispistemäärä korkein. Kokeet tulee olla käytynä Varsinais-Suomen kennelpiirin alueella.
o xx Humun maljan saa omakseen koira/koiranomistaja joka saa maljaan kolme (3) kiinnitystä.
o Mikäli maljaan ei kuuden (6) vuoden aikana ole kukaan saanut kolmea (3) kiinnitystä, kierto

katkeaa ja maljan saa omakseen se koiranomistaja, jolla on maljassa korkein vuosittainen
yhteispistemäärä palkinnossa.  Palkinnon saaja ja tulos lisätään yhdistyksen nettisivulla
olevaan julkaisuun (ei kaiverreta pyttyyn)

o Palkinnon saaja toimittaa palkinnon seuraavaan vuosikokoukseen jaettavaksi.
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6. SALAMAN MALJA (lahj. Tauno Urmas)
o Yhdistyksen jäsenen omistama koira, joka kalenterivuoden aikana on eniten kerännyt pisteitä

näyttelyissä, käyttöluokan kilpailuluokassa:
o 1.sija = 5p, 2.sija = 4p, 3.sija = 3p, 4.sija = 2p,
o Alku 2002, jaetaan toistaiseksi.
o Palkinnon saaja ja tulos lisätään yhdistyksen nettisivulla olevaan julkaisuun (ei kaiverreta

pyttyyn)
o Palkinnon saaja toimittaa palkinnon seuraavaan vuosikokoukseen jaettavaksi.

7. KETUNAJOKOKEET (lahj. Jökömäen kennel)
o Palkinnon saa haltuunsa se yhdistyksen jäsenen omistama koira, jonka enintään kolmen KEAJ

kokeen yhteenlaskettu koetulos on korkein.
o Kiertää toistaiseksi
o Palkinnon saaja ja tulos lisätään yhdistyksen nettisivulla olevaan julkaisuun (ei kaiverreta pyttyyn)
o Palkinnon saaja toimittaa palkinnon seuraavaan vuosikokoukseen jaettavaksi.

8. RONJAN PYTTY KETUNAJOKOKEET (lahj. Jökömäen kennel)
o Palkinnon saa haltuunsa se yhdistyksen jäsenen omistama koira, jolla enintään kolmesta KEAJ

kokeesta yhteenlaskettuja  ajominuutteja eniten.
o Tasatuloksen sattuessa pistemäärä ratkaisee ja sen jälkeen ominaisuuspisteet.
o Kiertää toistaiseksi
o Palkinnon saaja ja tulos lisätään yhdistyksen nettisivulla olevaan julkaisuun (ei kaiverreta pyttyyn)
o     Palkinnon saaja toimittaa palkinnon seuraavaan vuosikokoukseen jaettavaksi.


