Erikoisnäy ttely 5.9.2020
Backacksen kar tanoalue, Vantaa

Tervetuloa erikoisnäyttelyymme!
Oheisena näyttelymme aikataulu sekä koirasi näyttelynumero. Otathan mukaan näyttelyyn koirasi rekisteritodistuksen, rokotustodistukset, näyttelynumeron ja hakaneulan
tai muun pidikkeen numerolapun kiinnittämistä varten. Muista myös koiran näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi. Aamulla
näyttelypaikalla voi olla vielä viileää, joten
varaa mukaan lämmintä vaatetta.

palvelusta sekä Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä koirasi tiedoista.

massa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi
viikkoa oireeton.

Paikka

Sama rajoitus koskee myös saman talouden
oireettomia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat
on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin
koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Muistathan kerätä pois koirasi jätökset näyttelypaikalta ja huolehtia muutenkin siitä,
että koirasi käyttäytyy asiallisesti.

Tiedustelut näyttelypäivänä

Lämpötila päivän aikana saattaa nousta kesäisen kuumaksi. Älä siis missään nimessä
jätä koiraasi autoon, ja huolehdi siitä, että
sillä on mukana vettä juotavaksi.

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut
Showlink Oy (arkisin klo 11–17)

Rokotustodistusten tarkastetaan vain pistokokeina. Koirien tulee saapua näyttelypaikalle noin tuntia ennen arvioidun arvosteluajan
alkua. Tuomari arvostelee keskimäärin 15–20
koiraa tunnissa.
Koronatilanteen takia ei suositella tulemaan paikalle kovin paljoa ennen koiran arvostelua eikä myöskään jäämään
alueelle sen jälkeen, kun koira on osuutensa tehnyt.
Ohessa henkilötietolomake, joka jokaisen
tulee printata ja täyttää ennen alueelle
saapumista. Täytettävä jokaisesta alueelle tulevasta täysi-ikäisestä. Lapsen voi
merkitä huoltajan lomakkeeseen. Tämä
lomake mahdollistaa koronatapauksessa
tartuntaketjujen jäljittämisen.
Henkilö, jolla on hengitystiesairauden oireita ei saa tulla näyttelyalueelle.
Alueella tulee noudattaa turvavälejä eikä esim.
telttoja saa sijoittaa kovin lähelle toisiaan. Näyttelyn toimihenkilöiden ohjeita tulee ehdottomasti noudattaa. Alueella on tarjolla käsidesiä.
Paikalla ei ole tavaramyyntiä eikä kerhon
kahviota.

Luettelo ja arvostelut

Luettelo ilmestyy vain sähköisenä, tätä varten puhelimeen tulee ladata Showlinkin
sovellus.
Näyttelyluettelon ja näyttelyn
tulospalvelun tuottava mobiilisovellus on
ladattavissa App Store- ja Google Play -sovelluskaupoista nimellä ”Showlink-mobiili”.
Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluskaupassa on 2,99 €. Luettelon voi sovelluksessa tilata ja maksaa jo ennen näytelyä,
mutta luettelon sisältö julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.
Arvostelut kirjoitetaan sähköisenä, joten kehästä ei jaeta paperista arvostelulomaketta.
Arvostelut lähetetään koiran arvostelun päätyttyä ilmoittajan sähköpostiosoitteeseen.
Ne ovat luettavissa myös Showlinkin tulos-

Backaksen kartano sijaitsee Vantaalla Kehä kolmosen läheisyydessä, osoitteessa Ylästöntie 28.
https://ravintolabackas.fi/yhteystiedot/
#ajoohjeet

Tiedustelut

Sari Pöyhönen 050 555 3038 ja Hanna Leppälä
050 3441 556

puh. (09) 887 30 320 e-mail: info@showlink.

Rokotusmääräykset

Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa jokaisen koiran rokotustodistukset. Jos
koiran osallistuminen hylätään puutteellisten rokotusten takia, ilmoittautumismaksua
ei makseta takaisin.
Penikkatautia-, parvovirusripulia- ja tarttuvaa maksatulehdusta vastaan koiran
pitää olla rokotettu vähintään kaksi kertaa.
Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen
viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu
tehosterokotus on voimassa yhden vuoden.
Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk
(kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä
annettu rokotus on voimassa yhden vuoden.
Vuoden iässä tai vanhempana annetut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli- ja
tarttuva maksatulehdusrokotuksen sekä raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa
tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen
tapahtumaa (kolmen viikon varoaika).
Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Koirien tartuntatauteihin liittyviä muita määräyksiä:

Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan
maksatulehdukseen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan
tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtu-

Tunnistusmerkintä

Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tunnistusmerkintänä hyväksytään
tatuointi tai mikrosiru.
Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru
estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Antidoping-valvonta

Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-säännöt koskevat kaikkia
Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyjä,
kilpailuja ja kokeita. Lisätietoa tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi

Tervetuloa!
KEHÄ 1
Jetta Tschokkinen................. 101
borderterrieri (pennut ja urokset).. 9:00
- pennut....................................22
Urokset 5–7 kk.................................... 9
Urokset 7–9 kk.................................... 3
Nartut 5–7 kk...................................... 7
Nartut 7–9 kk...................................... 3
- urokset...................................79
Junioriluokka....................................18
Nuorten luokka................................14
Avoin luokka.....................................19 12:15
Käyttöluokka....................................... 4
Valioluokka........................................16
Veteraaniluokka................................. 8
Rotunsa paras pentu
Jälkeläisluokka
Kasvattajaluokka
KEHÄ 2
Veli-Pekka Kumpumäki...........74
borderterrieri (nartut)......................... 10:00
- nartut .....................................74
Junioriluokka....................................18
Nuorten luokka................................10
Avoin luokka.....................................21 12:00
Käyttöluokka....................................... 2
Valioluokka........................................15
Veteraaniluokka................................. 8
Rotunsa paras veteraani
Rotunsa paras
Paras pää

5.9.2020

Borderterrierikerho ry.

BORDERTERRIERIEN ERIKOISNÄYTTELY 5.9.2020, VANTAA
Suosituksena on, että näyttelyalueelle saapuvat täyttävät lomakkeen mahdollisten
koronatartuntojen jäljittämiseksi. Tietoja säilytetään yhden (1) kuukauden ajan jäsensihteerin
hallussa, jonka jälkeen lomakkeet tuhotaan.

Nimi

___________________________________________________________

Osoite

___________________________________________________________

Puhelin

___________________________________________________________

Sähköposti ___________________________________________________________

Näyttelyssä mukana

osallistujana
mukana alaikäinen, nimi
____________________________
toimihenkilönä
Muu, mikä?
____________________________

Koiran nimi ja luokka

_________________________________________________

Sallin tietojen säilyttämisen ja toimittamisen terveysviranomaisille
mahdollisen tartuntaketjun selvittämistilanteessa.
Sitoudun noudattamaan aikataulukirjeessä julkaistuja
turvallisuustoimenpiteitä ja sääntöjä
Paikka ja aika

_________________________________________________

Allekirjoitus

_________________________________________________

