Nuori Border 2019
25.8.2019 Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus, Helsinki

Tuomari Kristin Bjølbakk, Norja
Tervetuloa Borderterrierikerhon vuosittaiseen Nuori Border -tapahtumaan Helsinkiin! Tästä
kirjeestä löydät tärkeää tietoa näyttelypäivää koskien.
Aikataulu
Kehä 1
Tuomari Kristin Bjølbakk
09.30 Tule sellaisena kuin olet 4 kpl
Urokset 39 kpl
Nartut 47 kpl
Jälkeläisryhmät 28 kpl
Kasvattajaryhmät 12 kpl

Tiina Suvanen
n. klo 12.30 Lapsi ja koira -kilpailu
Ilmoittautuminen paikan päällä
Tuomari arvostelee noin 20 koiraa tunnissa.

Saapuminen näyttelyyn
Saavu näyttelypaikalle hyvissä ajoin, noin tuntia
ennen koirasi arvioitua arvosteluaikaa kuitenkin
klo 12.00 mennessä. Muista ottaa näyttelyyn
mukaan koiran rekisterikirja sekä rokotustodistus.
Numerolapun
saat
paikan
päällä
borderterrierikehän laidalta ilmoittautumisen
yhteydessä. Numerolapun kiinnittämistä varten
tarvitset hakaneulan ja koiralle kehään
näyttelytaluttimen. Varaudu päivään myös
koiran makupaloilla ja juomakupilla sekä omalla
säänmukaisella varustuksella. Muistathan kerätä
pois koirasi jätökset näyttelypaikalta ja huolehtia
muutenkin siitä, että koirasi käyttäytyy
asiallisesti.

Rokotustarkastus sekä numerolappujen jako
alkaa kello 8.30. Arvostelussa on tauko urosten
jälkeen n. klo 12.30. Näyttelyyn on vapaa pääsy.
Näyttelykehä löytyy ”koivikosta”, joten portilta
kävellään suoraan rakennusten ohitse alueen
takaosaan. Näyttelyluettelon hinta on 1 €.
Näyttelypaikka
Näyttely järjestetään Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa,
jonka
osoite
on
Tuomarinkyläntie 1, Helsinki.

Näyttely on nurmikentällä. Paikalla sijaitsee
WC-tilat ja vesipiste. Näyttelypaikan kanttiini
ei ole auki, joten pitkään päivään on hyvä
varata eväitä.
Tiedustelut
Mikäli sinulle tulee kysyttävää päivästä
tiedusteluihin vastaa Sari Pöyhönen 050 555
3038.

Ajo-ohjeet
Etelästä tultaessa: Tuusulantieltä (45) liittymästä
Tuomarinkylä – Itä-Pakila – Paloheinä mennään
Tuomarinkylää kohti,
ja
oikealla on
Vinttikoirakeskus.
Pohjoisesta tultaessa: Tuusulantietä (45)
Helsinkiin päin ja liittymästä Tammisto–
Tapaninkylä.
Liittymän
jälkeen
valoista
vasemmalle suuntana Paloheinä – Tuomarinkylä.
Jatketaan Paloheinä – Tuomarinkylä suuntaan
opasteiden mukaan (suoraan). Kun oikealla näkyy
iso sininen kyltti: Tuomarinkylä – Domarby,
käänny vasemmalle ja sitten oikealle, jolloin olet
parkkialueella.
Ajo-ohjeet
löytyvät
kätevästi
myös
pääkaupunkiseudun
opaskartasta:
http://kartta.hel.fi/opas/main/
Lapsi ja koira -kilpailu
Lapsi ja koira -kilpailu käydään lounastauon
aikana noin kello 12.30 alkaen. Luokan arvostelee
Tiina Suvanen. Kilpailuun ilmoittaudutaan
borderterrierikehän laidalla. näyttelypaikalla
ilmoittautumispisteessä. Kilpailu on maksuton.
Osallistujat on jaettu kahteen ikäluokkaan, 5–9vuotiaisiin ja 10–15-vuotiaisiin.
Muuta huomioitavaa
Borderterrierikerhon kerhokauppaa varten varaa
mukaan käteistä rahaa, pankkikortit eivät kelpaa.

Kaikki luokkavoittajat kuvataan Borderilehteen. Ethän poistu näyttelypaikalta ennen
valokuvien ottamista.
Kehien laidalla ei ole tuoleja. Varaa mukaan
oma jakkara, jos haluat istua päivän aikana.
Muistathan, että koiraa ei saa jättää aurinkoisella
säällä kuumaan autoon!

Rokotusmääräykset ja tunnistusmerkintä
Noudatamme
Suomen
Kennelliiton
rokotusmääräyksiä. Koiran pitää olla rokotettu
penikkatautia vastaan vähintään kaksi kertaa.
Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä
olla vähintään 21 vrk. Alle vuoden ikäiselle
annettu tehosterokotus on voimassa yhden
vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut
rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen
valmisteyhteenvedon
mukaisesti.
Jos
penikkatautirokotus on vanhentunut, se tulee
uusia vähintään 21 vrk ennen näyttelyä.
Ensimmäisestä raivotauti- eli rabiesrokotuksesta
tulee olla vähintään 21 vrk ennen kuin koira voi
osallistua näyttelyyn. Alle vuoden ikäiselle
annettu rabiesrokotus on voimassa yhden
vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut
rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen
valmisteyhteenvedon
mukaisesti.
Jos
rabiesrokotus on vanhentunut, se tulee uusia
vähintään 21 vrk ennen näyttelyä. Jokaisen
koiran
rokotustodistukset
tarkastetaan
näyttelyyn tultaessa. Lisäksi koira tulee olla
tunnistusmerkitty mikrosirulla tai tatuoinnilla.
Myös
turistikoirat
ovat
tervetulleita
näyttelypaikalle, kunhan niillä on rokotukset
kunnossa ja rokotustodistus mukana.

Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan
maksatulehdukseen,
kennelyskään
tms.
tarttuvaan
hengitystieinfektioon,
parvovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan
tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä
tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähintään
kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös
saman talouden oireettomia koiria. Ulko- ja
sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoidettava
ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Luokittaiset koiramäärät
Tule sellaisena kuin olet (4)
Urokset (39):
Maitoparrat 13.2. – 8.3.2019, 5 koiraa
Touhuajat 10.1. – 3.2.2019, 6 koiraa
Nappulat 10.12.2018 – 1.1.2019, 6 koiraa
Suharit 21.9. – 19.10.2018, 5 koiraa
Sählärit 3.7. – 24.8.2018, 5 koirakkoa
Kundit 28.4. – 30.4.2018, 6 koirakkoa
Sällit 13.2. – 15.4.2018, 6 koirakkoa
Nartut (39):
Taaperot 13.2. – 29.3.2019, 5 koirakkoa
Tylleröt 1.1. – 3.2.2019, 7 koirakkoa
Typykät 19.10. – 28.12.2018, 8 koirakkoa
Kimulit 24.8. – 21.9.2018, 7 koirakkoa
Giltsit 11.6. – 13.8.2018, 5 koirakkoa
Pimatsut 2.4. – 30.4.2018, 8 koirakkoa
Mimmit 2.2. – 19.3.2018, 7 koirakkoa
Jälkeläisryhmiä 28
Kasvattajaryhmiä 12

Jälkeläisryhmä on merkitty kaikille koirille
automaattisesti, mikäli niiden jälkeläisiä on
ilmoitettu näyttelyyn kolme tai enemmän.
Kasvattajaryhmä on merkitty kaikille kasvattajille
automaattisesti,
mikäli
ilmoittautuneita
kasvatteja on ollut kolme tai enemmän.

