BORDERTERRIERIKERHO RY
Erikoisnäyttely 30.8.2014 Helsingissä
Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksessa
Tervetuloa erikoisnäyttelyymme!
Oheisena näyttelymme aikataulu sekä koirasi näyttelynumero. Arvostelu alkaa molemmissa kehissä kello 10.00.
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. Näyttelykentän ruoho saattaa olla kosteaa, joten hyvät
kengät ovat myös tarpeen, jos esität koiraa
kehässä.
Muistathan kerätä pois koirasi jätökset
näyttelypaikalta ja huolehtia muutenkin
siitä, että koirasi käyttäytyy asiallisesti.
Kakkapusseja saa rokotustentarkastuspisteestä.
Lämpötila päivän aikana saattaa nousta kesäisen kuumaksi. Älä siis missään nimessä jätä koiraasi kuumaan autoon, ja
huolehdi siitä, että sillä on mukana vettä
juotavaksi.
Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo
9.00. Koirien tulee saapua näyttelypaikalle
vähintään tuntia ennen annettua arvosteluajan alkamista, kuitenkin viimeistään klo
12.00.
Ajo-ohje
Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksen
osoite on Tuomarinkyläntie 1, Helsinki.
Etelästä Tuusulantietä (45) tultaessa 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 pääkaupunkiseudun opaskartasta (http://kartta.hel.fi/
opas/main/).
Peruutukset
Jos haluat peruuttaa koirasi osallistumisen tuomarimuutoksen vuoksi, tee se
28.8.2014 mennessä osoitteella:
Rahastonhoitaja Hilkka Haavisto
Laululinnuntie 10, 00780 Helsinki
hilkka.haavisto@kolumbus.fi
Tiedustelut
Tiedustelut näyttelypäivänä:
0400-914423 / Kimmo Mustonen tai
040-5800943 / Kati Mustonen.
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut:
Showlink: info@showlink.fi tai
09 887 30320 arkisin klo 11.00-17.00.
Hinnat
Luettelo 2 euroa.

Rokotusmääräykset
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen
Kennelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn
tultaessa jokaisen koiran rokotustodistukset. Penikkatautia vastaan koiran on oltava
rokotettuvähintään kaksi kertaa ja toisesta
rokotuskerrasta (tehoste) tulee olla kulunut vähintään kaksi viikkoa ennen näyttelyä. Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu
tehosterokotus on voimassa vuoden ja yli
vuoden vanhalle kolme vuotta eikä vaadi
varoaikaa. Mikäli penikkatautirokotus on
vanhentunut, se tulee uusia viimeistään
kaksi viikkoa ennen näyttelyä.
Ensimmäisestä raivotauti- eli rabiesrokotuksesta tulee olla vähintään kaksi viikkoa ennen kuin koira voi osallistua näyttelyyn. Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu
rabiesrokotus on voimassa vuoden ja yli
vuoden vanhalle kaksi vuotta. Luolakokeissa ja luolametsästyksessä käytettävien
koirien raivotautirokotus on kuitenkin voimassa vain yhden vuoden. Mikäli raivotautirokotus on vanhentunut, se tulee uusia
viimeistään kaksi viikkoa ennen näyttelyä.
Tartuntataudit
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään
tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan maha-suolikanavan tulehdukseen, ei se saa osallistua
näyttelyyn ennen kuin se on ollut oireeton
vähintään kaksi viikkoa. Suosittelemme
samaa rajoitusta myös saman talouden oireettomille koirille. Loistartunnat on myös
hoidettava ennen näyttelyyn osallistumista.
Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja
kilpailuissa. Tunnistusmerkinnöistä hyväksytään takautuvasti 1.1.2009 alkaen kaikki
ISO 11784 standardin mukaiset mikrosirut,
joissa ei ole maakoodia käytössä. Sitä ennen rekisteröidyille koirille on hyväksytty
ainoastaan Datamars ja Lifechip (ent. Indexel) -merkkiset mikrosirut Suomessa tunnistusmerkityille koirille. 1.1.2010 alkaen
rekisteröidyille koirille hyväksytään ainoastaan maakoodittomat standardin mukaiset tunnistusmerkintämikrosirut (koskee
Suomessa tunnistusmerkittyjä koiria).
Antidoping valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping säännöt ovat astuneet
voimaan 1.1.2007. Dopingvalvonta koskee
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtai-sinta tietoa osoitteessa
www.kennelliitto.fi

Arvioitu
arvosteluaikataulu
KEHÄ 1
Marion Reeves, United
Kingdom.........................
70
borderterrieri
(pennut ja urokset).............. 10:00
– pennut................................. 24
PEN5........................................ 12
PEN7........................................ 12
– urokset................................ 46 11:30
JUN..............................................4
NUO............................................9
AVO.............................................5
KÄY..............................................1
VAL........................................... 19
VET..............................................8
ROP-VETERAANI
ROP
KEHÄ 2
David Hunt, United Kingdom 63
* borderterrieri
(nartut, ei pennut)............... 10:00
– nartut . ................................ 63
JUN..............................................7
NUO......................................... 10
AVO.......................................... 20
KÄY..............................................2
VAL........................................... 11
VET........................................... 13
KASV...........................................9
JÄLK............................................1
PARAS PÄÄ

Mukavaa erikoisnäyttelypäivää!

