Erikoisnäy ttely 10.6.2017 Helsingissä
Tuomarinkar tanon vinttikoirakeskuksessa

Tervetuloa erikoisnäyttelyymme!

Hinnasto:
Luettelo 2€
Näyttelyymme ei ole parkkimaksua.

Lounastauko
Noin kello 12.30 on näyttelyssämme puolen tunnin lounastauko. Borderterrierikerho
täyttää tänä vuonna 35 vuotta, jonka vuoksi
lounastauolla tarjolla pientä suolaista ja makeaa meidän näyttelyvieraille ja näytteilleasettajille.

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/).

Tiedustelut

Antidoping-valvonta

Tiedustelut näyttelypäivinä:
Kati Mustonen 040 580 0943 ja
Sari Pöyhönen 050 555 3038
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut:
Showlink Oy (arkisin klo 11–17)
puh. (09) 887 30 320 e-mail:info@showlink.fi.

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

Rokotusmääräykset

KEHÄ 1
Päivi Eerola
borderterrieri ....................................79 10:00
pennut ......................................................
uros pennut 5-7kk ............................. 1
uros pennut 7-9kk ............................. 2
narttu pennut 5-7kk ......................... 6
narttu pennut 7-9kk ......................... 4
urokset......................................................
junioriluokka .....................................18
nuorten luokka................................... 9
lounastauko............................................ 12:30
avoin luokka ......................................14
käyttöluokka ....................................... 3
valioluokka.........................................13
veteraaniluokka ................................. 9
kasvattajaluokat................................. 9
jälkeläisluokat ...................................12
KEHÄ 2
Matti Luoso
borderterrieri ....................................66 10:00
nartut ........................................................
junioriluokka .....................................15
nuorten luokka................................... 7
avoin luokka ......................................21
lounastauko............................................ 12:30
käyttöluokka ....................................... 1
valioluokka.........................................13
veteraaniluokka ................................. 9
rotunsa paras
rotunsa paras veteraani
näyttelyn paras pää

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.

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.

Mukavaa erikoisnäyttelypäivää!

SINCE 1984

VILJATON & GLUTEENITON Super Premium -koiranruoka

www.racinel.com

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. 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 8.30.
Koirien tulee saapua näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen arvioidun arvosteluajan
alkua kuitenkin klo 12:00 mennessä. Tuomari
arvostelee keskimäärin 15-20 koiraa tunnissa. Arvostelussa on tauko n. klo 12:30.

