BORDERTERRIERIKERHO RY
Erikoisnäyttely 13.8.2022
Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki
Tuomarit:
Trudi Baird ja Stewart Golding, Iso-Britannia
______________________________________________________________________
Tervetuloa borderien erikoisnäyttelyyn!
Oheisena näyttelymme aikataulu sekä koirasi
näyttelynumero. Otathan mukaan näyttelyyn koirasi
rokotustodistukset, numerolapun ja hakaneulan tai
muun pidikkeen numerolapun kiinnittämistä varten.
Muista myös koirasi näyttelyremmi, makuualusta ja
vesikuppi.
Muistathan
kerätä
pois
koirasi
jätökset
näyttelypaikalta ja huolehtia muutenkin siitä, että
koirasi käyttäytyy asiallisesti. Lämpötila päivän aikana
saattaa nousta kesäisen kuumaksi. Älä siis missään
nimessä jätä koiraasi autoon, ja huolehdi myös siitä,
että koirallasi on vettä saatavilla.
Rokotustodistusten tarkastus on pistokokeena.
Näyttelypaikalle voi saapua jo klo 7.30. Koirien tulee
saapua näyttelypaikalle noin tuntia ennen arvioidun
arvosteluajan alkua, kuitenkin viimeistään klo 12.30.
Tuomari arvostelee keskimäärin 15–20 koiraa
tunnissa.
Näyttelypaikka
Tuomarinkylän vinttikoirakeskus, Tuomarinkyläntie 1,
00690 Helsinki. Näyttelyymme ei ole pääsymaksua,
myös pysäköinti on maksuton. Alueella on
käytettävissä WC ja vesipiste.
Näyttelyn lounastauolla skoolataan yhdessä kerhon
40-vuotisjuhlan kunniaksi ja kerho tarjoaa kaikille
kakkukahvit. Näyttelyssä toimii myös puffa, josta voi
ostaa juotavaa sekä pientä suolaista tai makeaa
syötävää.
Näyttelyalueelle saa tuoda turistikoiria, mikäli ne ovat
rokotettu ja tunnistusmerkitty Suomen Kennelliiton
määräysten mukaisesti.
Luettelo ja arvostelut
Mobiililuettelo 2,99 €, ei painettua luetteloa
Näyttelyssämme on käytössä vain sähköinen
näyttelyluettelo, tätä varten puhelimeen tulee ladata
Showlink-mobiilisovellus.
Näyttelyluettelon
ja
näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiilisovellus on

ladattavissa App Store- ja Google Play sovelluskaupoista
nimellä
”Showlink-mobiili”.
Luettelon voi sovelluksessa tilata ja maksaa jo ennen
näyttelyä, 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 tulospalvelusta sekä Kennelliiton
jalostustietojärjestelmästä koirasi tiedoista. Kaikki
tulokset löytyvät näyttelypäivänä myös osoitteesta
https://tulospalvelu.kennelliitto.fi/nayttelyt/frmTulo
ksetRyhma.aspx?N=12453&Lang=FIN
Tiedustelut
Tiedustelut näyttelypäivänä: Sari Pöyhönen, puh.
050 555 3038
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut:
Sähköpostilla tapahtumat.borderi@gmail.com, tai
puhelimitse Tuula Kiviniemi, p. 050 555 5092 ja Katri
Adolfsson p. 050 553 3487
Tuomarinmuutokset
Mikäli haluat peruuttaa koirasi osallistumisen
näyttelyyn mahdollisesti tulleen tuomarinmuutoksen
vuoksi, lähetä maksajan tiedot ja tilinumero, koiran
numerolappu sekä kopio maksukuitista viimeistään
12.8.2022 päivätyllä kirjeellä tai sähköpostitse
osoitteeseen Tuula Kiviniemi, Rosalankuja 6 B, 00590
Helsinki
tai
sähköpostilla
tapahtumat.borderi@gmail.com
Rokotusmääräykset
Noudatamme
näyttelyssämme
Kennelliiton
rokotusmääräyksiä. Koiran rokotustodistuksen lisäksi
myös Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus toimii
virallisena
rokotustodistuksena
kotimaisissa
koiranäyttelyissä ja -kokeissa. Rokotustodistuksesta
tulee ilmetä koiran yksiselitteiset tunnistustiedot
sekä
koiralle
annetun
rokotteen
valmisteyhteenvedon
mukainen
rokotuksen
viimeinen
voimassaolopäivä.
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 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.
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

Mukavaa näyttelypäivää kaikille!
AIKATAULU
KEHÄ 1 Stewart Golding, Iso-Britannia
Borderterrieri pennut ja urokset.. ......... 79 09.00
Pennut ……………………………………………. 20
- Urokset 5-7 kk ……………………….….. 4
- Urokset 7-9 kk ………………….……….. 5
- Nartut 5-7 kk ……………………….……. 4
- Nartut 7-9 kk ……………………..….….. 7
Urokset ………………………………………………. 59
- Junioriluokka ................................ 9 10.15
- Nuorten luokka ............................ 8
- Avoin luokka ................................ 18
Lounastauko n. klo 12.15 - 13.00
- Käyttöluokka................................. 2 13:00
- Valioluokka .................................. 13
- Veteraaniluokka............................ 9
-

Jälkeläisluokka ………………………….. 1
Kasvattajaluokka ………………………. 11

KEHÄ 2 Trudi Baird, Iso-Britannia
Borderterrieri nartut …….………..…………. 73 09.00
Nartut ................................................ 73
- Junioriluokka ................................. 15
- Nuorten luokka ............................. 9
- Avoin luokka ................................. 22
Lounastauko n. klo 12.15–13.00
- Käyttöluokka..................................... 1 13:00
- Valioluokka .....................................17
- Veteraaniluokka............................... 9
Rotunsa paras pentu
Rotunsa paras juniori
Rotunsa paras veteraani
Rotunsa paras borderi
Paras pää molemmat tuomarit yhdessä

Yhteistyössä mukana:

