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Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen vuoden 2018 
erikoisnäyttelyyn on ilmoittautunut kaikkiaan 109 koiraa. 
Kiitos kaikille näytteilleasettajille kiinnostuksesta näytte-
lyämme kohtaan! 

Tuomareina näyttelyssä toimivat Sara Lamont (kennel 
LaRoyal) ja Steve Bragger (Kennel Pride Of Bully). Sara 
Lamont arvostelee pennut ja nartut sekä valitsee näyttelyn 
ROP-koiran ja ROP-kasvattajan. Steve Bragger arvostelee 
urokset.

Oheisena näyttelymme aikataulu ja koirasi näyttelynu-
mero. Arvostelu kehässä alkaa kello 9.30. Jos koirasi osal-
listuu pentuluokkaan, niin olethan paikalla jo hyvissä 
ajoin ennen kehän alkamista.

Otathan mukaan näyttelyyn koirasi rekisteritodistuk-
sen, rokotustodistukset, näyttelynumeron ja hakaneulan 
tai muun pidikkeen numerolapun kiinnittämistä varten. 
Muista myös koiran näyttelyremmi, makuualusta ja vesi-
kuppi. 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 asialli-
sesti. Kakkapusseja saa rokotustentarkastuspisteestä.

Alueella on Linnunlahti Campingin puolesta roska-as-
tioita. Pidetään alue siistinä, että koirat ovat jatkossakin 
tervetulleita Linnunlahti Campingin alueelle. 

Lämpötila keskellä päivää aikana saattaa nousta kesäisen 
kuumaksi. Älä siis missään nimessä jätä koiraasi kuumaan 
autoon, ja huolehdi siitä, että sillä on mukana vettä juota-
vaksi.

ROP-kotikoirakilpailu 
Näyttelyssä on myös ROP-kotikoirakilpailu. Se alkaa noin 
kello 13 omassa kehässään (kun urosten arviointi on saatu 
päätökseen). 
Tuomarina on Tia-Mari Lahti (kennel Wullbes). 

Ajo-ohjeet
Laulurinteen näyttelypaikan osoite on Linnunlahdentie 1, 
Joensuu. Näyttelypaikalle pääsee seuraamalla Raviradan ja 
Linnunlahti Campingin opasteita.
Kuopion / Varkauden suunnasta tullessa:

Kuopion tieltä noustaan rampista Keskusta / Linnunlah-
ti, lähdetään oikealle. Jatketaan suoraan Siltakatua n. 1,5 
km. Käännytään oikealle Länsikadulle (n. 750 m), jonka 
jälkeen käännös oikealle Linnunlahdentielle. 

Kajaanin suunnasta tullessa:
Ajetaan suoraan Kajaanin tietä, joka muuttuu Keskustan 

tuntumassa Koulukaduksi. Jatketaan Koulukatua suoraan 
keskusta-alueen läpi (n. 1,5 km). Käännytään oikealle Pa-
pinkadulle, joka muuttuu Linnunlahdentieksi. 
Lappeenrannan suunnasta tullessa:

Imatrantieltä noustaan rampistaan Karsikko / Niinivaa-
ra. Käännytään vasemmalle Pohjolankadulle, joka muut-
tuu Karjalankaduksi. Ajetaan suoraan n. 1 km, saavutaan 
Suvantosillalle. Suvantosillan jälkeen jatketaan edelleen 
suoraan Suvantokadun päähän saakka. Käännytään va-
semmalle Länsikadulle (500 m), käännytään oikealle Lin-
nunlahdentie. 

Ajo-ohjeita voi ennen näyttelyä kysyä numerosta 0500 
137 424 / Tiina (iltaisin kello 18-21) ja näyttelypäivän aa-
muna 050 541 4867/ Jarmo. 

Pysäköinti ja purkupaikka
Linnunlahti Campingin piha-alueelle Linnunlahdentien 
varteen järjestetään purkupaikka, josta on lyhyt matka vie-
dä tavarat näyttelyalueelle. Autot on siirrettävä välittömästi 
pois piha-alueelta. 

Näytteilleasettajien pysäköinti on raviradan parkki-
alueella Linnunlahdentien varressa.

Auton voi myös pysäköidä näyttelyalueen vastapäätä ole-
vaan parkkihalliin. Osoite on Hallitie 1. Parkkeeraus park-
kihallissa maksaa 1,5 €/h tai 8 €/vrk.

Tiedustelut koirien ilmoittautumisista
Koirien tietoja, kasvattaja- ja jälkeläisluokkia ja ilmoit-
tautumisia koskevaa tietoa saa Showlinkistä, puh. (09) 
887 30320 arkisin kello 11-17 tai sähköpostilla osoitteesta 
info@showlink.fi .

Rokotukset ja tunnistusmerkinnät
Kaikkien näyttelypaikalle tulevien koirien rokotustodis-
tukset tarkastetaan ennen näyttelypaikalle tuloa. Rokotus-
todistusten tarkastus näyttelypaikalla alkaa kello 8.00 ja 
päättyy kello 12.00. 

Näyttelyssä noudatetaan Kennelliiton rokotusmääräyk-
siä. Ne koskevat kaikkia näyttelypaikalle saapuvia koiria. 
Koiralla tulee olla voimassaoleva penikka- ja raivotautiro-
kotus.  Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai 
lemmikkieläinpassi), johon on merkitty rokotteen viimei-
nen voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset 
rokotukset.
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Koiran on oltava rokotettu vähintään kaksi kertaa penik-
katautia vastaan. Ensimmäinen tehosterokote on voimassa 
yhden vuoden. Vuoden iässä ja vanhempana annetut te-
hosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukaisesti. Toisesta rokotuskerrasta (tehosteesta) tulee 
olla kulunut vähintään kolme viikkoa (21 vuorokautta). 

Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee olla 
kulunut vähintään kolme viikkoa (21 vuorokautta), jotta 
koira saa osallistua näyttelyyn. Raivotautirokotus on voi-
massa yhden vuoden, mikäli se on annettu alle vuoden 
ikäiselle koiralle. Vähintään vuoden ikäiselle koiralle an-
nettu rokotus on voimassa ko. rokotteen valmisteyhteen-
vedon mukaisesti. 

Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikis-
sa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa 
(kolmen viikon varoaika).Koira saa osallistua seuraavana 
päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä roko-
tuksesta.

Tarkempaa tietoa rokotusmääräyksistä saa osoitteesta 
www.kennelliitto.fi  > Kasvatus ja terveys > Koiran terveys 
> Rokotuksiin ja tartuntatauteihin liittyvät määräykset. 
HUOM! Näyttelytoimikunta ei suorita takaisin ilmoittau-
tumismaksua, jos koira hylätään puutteellisten tai vanhen-
tuneiden rokotuksien johdosta.

Tartuntatauteihin liittyviä 
muita määräyksiä

Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatuleh-
dukseen, kennelyskään tai muuhun vastaavan tarttuvaan 
hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin tai muuhun vas-
taavaan mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla 
läsnä näyttelyssä ennen kuin se on ollut vähintään kaksi 
viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talou-
den oireettomia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on hoi-
dettava asianmukaisesti ennen kuin koira voi olla läsnä 
näyttelyssä.

Tunnistusmerkinnät
Näyttelyyn osallistuvien koirien tulee olla tunnistusmer-
kittyjä joko mikrosirulla tai tatuoinnilla. 

Lisää tietoa tunnistusmerkinnöistä saa osoitteesta www.
kennelliitto.fi  > Kasvatus ja terveys > Koiran terveys > Ro-
kotuksiin ja tartuntatauteihin liittyvät määräykset. 

Antidoping
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton anti-
doping –sääntöjä. Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen 
Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.
Lisää tietoa antidoping-säännöistä löytyy tietoa osoitteesta 
www.kennelliitto.fi  > Koiraharrastukset > Antidoping.

Näyttelyilmoittautumisen 
peruuttaminen

Koska näyttelyssämme on ilmoitettu varalla oleva tuomari, 
ei näyttelyilmoittautumista voi peruuttaa ja ilmoittautu-
mismaksua saada takaisin. 

Turistikoirat
Muutkin kuin näyttelyyn mukaan ilmoitetut koirat ovat 
tervetulleita näyttelypaikalle, jos niillä on voimassaolevat 
rokotukset ja niiden loishäädöt on hoidettu asianmukai-
sesti, eikä niillä ole riskiä tartuttaa tauteja muihin koiriin. 
Eläinlääkäri voi tarkastaa myös turistikoirat.

Näyttelypalvelut
Linnunlahti Campingin alueella toimii kahvilapalvelut, 
josta saa ostettua kahvia, virvokkeita ja pientä välipalaa. 
Näyttelypäivänä on tarjolla myös keittolounas.

Tulospalvelu
Näyttelyssämme on Showlinkin online-tulospalvelu, jota 
pääset seuraamaan osoitteessa www.showlink.fi . Käytössä 
ovat myös sähköiset kirjalliset arvostelut. Arvostelut lähe-
tetään koiran arvostelun päätyttyä sähköpostitse ilmoit-
tautumisessa annettuun sähköpostiosoitteeseen ja ovat 
luettavissa Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä ja tulos-
palvelun sivuilta. Mikäli järjestelmä ei toimi, kirjoitamme 
näyttelyssämme paperiset arvostelut.

Kiertopalkinnot
Perinteiseen tapaan näyttelyssämme jaetaan useita kier-

topalkintoja. Monet palkinnoista ovat näyttelyissämme 
vierailleiden englantilaisten tuomarien lahjoittamia, ja ne 
ovat kiertäneet näyttelyssämme jo pitkään. Kiertopalkin-
not ovat Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen omai-
suutta, ja ne tulee palauttaa ennen erikoisnäyttelyä näytte-
lytoimikunnalle. 

Jos hallussasi on erikoisnäyttelyn 2017 kiertopalkinto, 
niin voit palauttaa sen ennakkoon Tiina Paunimolle sopi-
malla asiasta erikseen (puh. 0500 137 424) tai heti näyttely-
paikalle tultuasi tuomariteltan yhteydessä olevaan palkin-
topisteeseen. 

Palkinnot
Kaikki näyttelyn palkinnot jaetaan näyttelypaikalla, niitä ei 
toimiteta kenellekään jälkikäteen.

Jos olet ensimmäistä kertaa koirasi kanssa näyttelyssä, 
voit kysyä kehätoimitsijoilta, miten kehään mennessä 
toimitaan. 

Toivotamme kaikille näyttelyyn tulijoille muka-
vaa näyttelypäivää ja rehtiä kilpailumieltä.

Tervetuloa näyttelyymme!

Erikoisnäyttelyn 2018 näyttelytoimikunta



AIKATAULUT

KEHÄ 1
Tuomarit Sara Lamont ja Steve Bragger, Iso-Britannia
Kehätoimitsijat Pirjo Pulli, Sinikka Lyyra ja Arja Kettunen

Tuomari Sara Lamont
pennut ................................................................ 7   09:30
Urokset ................................................................. 3 
5-7 kk ..................................................................3 
Nartut ................................................................... 4 
5-7 kk ..................................................................3 
7-9 kk ..................................................................1 
Rotunsa parhaan pennun valinta ...................    noin kello 10.00
Näyttelyn nuorimman koiran palkitseminen

Tuomari Steve Bragger
Urokset ........................................................ 49 
Junioriluokka .................................................... 16 
Nuorten luokka ................................................... 9 
Avoin luokka ..................................................... 10 
Valioluokka ........................................................ 12 
Veteraaniluokka .................................................. 2 
Parhaan uroksen valinta.................................    noin kello 12.30
Parhaan Suomessa syntyneen uroksen valinta

Tuomari Sara Lamont
Nartut ......................................................... 53   noin kello 13.00 
Junioriluokka ...................................................... 9 
Nuorten luokka ................................................... 8 
Avoin luokka ..................................................... 19 
Valioluokka ........................................................ 16 
Veteraaniluokka .................................................. 1 
Parhaan nartun valinta ..................................    noin kello 16.00 
Kauneimman valkoisen nartun valinta (mukana myös narttupennut)
Parhaan Suomessa syntyneen nartun valinta

Loppukilpailut: Tuomari Sara Lamont
ROP-koiran valinta.........................................    noin kello 16.10
ROP-veteraanin valinta
Näyttelyn vanhimman koiran palkitseminen
Parhaan juniorikoiran valinta
Parhaan nuorten luokan koiran valinta
Parhaan avoimen luokan koiran valinta
Parhaan valioluokan koiran valinta
Näyttelyn parhaan suomalaisista vanhemmista syntyneen koiran valinta
Kasvattajaluokka ............................................  7  noin kello 17.00
Jälkeläisluokka ................................................  3 

KEHÄ 2 Kotikoirakilpailu
Tuomari Tia-Mari Lahti, kennel Wullbes
Kotikoirat ...............................................................  4  noin kello 13.00



Th ere are altogether 109 bulldogs entered to our Specialty 
Show. Th ank you all for your interest in our show!

Bulldogs at the show will be judged by Sara Lamont (La-
Royal Bulldogs) and Steve Bragger (Pride Of Bully Bulldo-
gs). Sara Lamont judges puppies and bitches and chooses 
BOB puppy, BOB, BOB veteran and BOB breeder’s class. 
Steve Bragger judges males.

Attached is the schedule of the show and entry numbers 
of your bulldog. Judging in the ring begins at 9.30 a.m.

When entering the show, we check the registration pa-
pers and vaccination certifi cates of the dog. Please show 
also the entry number of your dog.

Th e ring secretaries at the show speak English. All dogs 
at the show get written critiques in English.

Driving instructions
Th e address of the show venue is Linnunlahdentie 1, Jo-
ensuu. When coming to Joensuu, follow the signs to the 
Racing Course (Ravirata).
When driving to Joensuu via Kuopio / Varkaus:

Take the exit Keskusta / Linnunlahti and turn right. Dri-
ve Siltakatu for appr.1,5 kilometers. Turn right to Länsikatu 
(appr. 750 meters), and aft er this to right to Linnunlahden-
tie. 
When driving to Joensuu via Lappeenranta:

Take the exit Karsikko / Niinivaara. Turn left  to Pohjo-
lankatu. Th e street name changes to Karjalankatu. Follow 
the road for appr. 1 kilometer, approaching Suvantosilta 
(a bridge). Aft er the bridge follow the street to the end of 
street. Turn left  to Länsikatu (500 meters), and then turn 
right to Linnunlahdentie. 

Parking
We have reserved parking place for exhibitors on the Lin-
nunlahdentie. 

You can also park your car in the car park opposite the 
camping area. Th e address is Hallitie 1. Parking in the hall 
costs 1,5 euro/hour or 8 euro/day. 

Information about entries
Information about show entries can be obtained from Sho-
wlink Oy, tel. +358 9 887 30320 (working days between 11-
17 p.m. EET) or by e-mail info@showlink.fi .

Vaccinations and identification of the dogs
Distemper vaccinations : Th e dog must be vaccinated 

at least twice against distemper and at least 21 days must 
have expired between the second (booster) vaccine and 

the show before dogs may be shown or participate in trials. 
Vaccinations for dogs under one year old are valid for a 
year. Booster vaccinations for dogs over one year old are 
valid according to the recommendations of the manufac-
turing laboratory. If a distemper vaccination has expired 
it must be renewed 21 days before the show or trials at the 
latest (three weeks warning period). 

Rabies vaccination : At least 21 days must have expired 
between the dog’s fi rst rabies vaccination before the dog 
may take part in the show or competitions. Rabies vaccina-
tion given to a dog under one year old is valid for one year. 
From then on the Rabies vaccinations are valid according 
to the recommendations of the manufacturing laborato-
ry. If rabies vaccination has expired, it must be renewed 
at least three weeks before showing or competition (three 
weeks warning period). Dogs coming from abroad must 
obey the vaccination instructions by the Finnish Kennel 
Club as well as Evira´s (Finnish Food Safety Authority) va-
lid import requirements. More instructions: www.kennel-
liitto.fi  and www.evira.fi . 

Further regulations related to 
inflectional diseases

If the dog catches distemper, infectious hepatitis, kennel 
cough or other infectious respiratory passage infection, 
parvo virus diarrhoea or other infectious gastroenteritis, a 
dog is not allowed to attend shows, tests, or competitions 
before at least two symptom free weeks have passed. Th e 
same limitation applies to symptom free dogs in the same 
household. External and internal parasite infections shall 
be duly treated before a dog is allowed to attend shows, 
tests, or competitions.

Identification
Since 1.1.2001 all the dogs that are participating at the 
show must be identifi ed by a microchip or clearly rea-
dable tattoo. Microchip must be in accordance with ISO 
11784/11785 Standard. 

Antidoping
Th e Anti-Doping rules, approved by the Council of the 
Finnish Kennel Club have come into force on 1.1.2007. 
Th ese rules concern all the shows, trials and tests approved 
by the Finnish Kennel Club. You can fi nd current infor-
mation on the Finnish Kennel Club’s Anti-Doping site for 
current information at the address www.kennelliitto.fi .

Tourist dogs
You can bring tourist dogs to the show if they obey the vac-
cination instructions by the Finnish Kennel Club.

THE BULLDOG CLUB OF FINLAND

Specialty Show 
25.8.2018 Joensuu, Linnunlahti Camping



Restaurant services
You can buy drinks and small meals at the restaurant of the 
Linnunlahti Camping.

More information about the show
If you need more information about the show, you can con-
tact Pasi Apajalahti, pasi.apajalahti@kolumbus.fi  or 
+358 9 427 2305 (aft er 6 p.m.).

RING 1
Sara Lamont, United Kingdom
- PUPPIES ..................................................... 7 9.30
Dogs 5-7 months .......................................... 3
Bitches 5-7 months ....................................... 3
Bitches 7-9 months ....................................... 1
BOB-puppy .....................................................  approx. 10.00 

Steve Bragger, United Kingdom
- DOGS ........................................................49
Junior class ..................................................16
Intermediate class ......................................... 9
Open class  ...................................................10
Champion class ...........................................12
Veteran class  ................................................. 2
Best dog ...........................................................  approx. 12.30 
Best dog born in Finland ...............................   

Sara Lamont, United Kingdom
- BITCHES  .................................................53 approx. 13.00
Junior class .................................................... 9
Intermediate class ......................................... 8
Open class  ...................................................19
Champion class ...........................................16
Veteran class  ................................................. 1
Best bitch .........................................................  approx. 16.00
Best white bitch ...............................................   
Best bitch born in Finland .............................  

Best of Breed ...................................................  approx. 16.10 
Best of Breed Veteran .....................................   
Special trophies ...............................................   
Best of Breed Breeder ................................... 7 approx. 17.00   
Progeny Class ................................................ 3

RING 2 ( for pet dogs)
Tia-Mari Lahti
Best pet dog ................................................... 4 approx 13.00

Welcome to our show, 
we wish you a nice stay in Finland!

Th e show committee



NÄYTTELYämme SPONSORoI  | Our show is sponsored by:

Seuraa näyttelyn tuloksia | Follow online-results:
https://ilmoittautuminen.kennelliitto.fi /tulospalvelu

Suomen Englanninbulldoggiyhdistys Facebookissa
https://www.facebook.com/suomenenglanninbulldoggiyhdistys



HYVÄ TERVEYS ON 
PERUSTA UPEALLE 
ELÄMÄLLE
Varhaisessa iässä koiranpentusi on haavoittuvimmillaan. 
Sen ruoansulatusjärjestelmä ja vastustuskyky sekä aistit ja 
hermosto ovat hyvin herkässä vaiheessa ja vasta kehittymässä.

ROYAL CANIN® Puppy-ruokavalioiden sisältämä erityinen 
ravintoaineyhdistelmä tukee koiranpentusi vastustuskyvyn  
kehittymistä. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun pentu ei 
enää saa vasta-aineita emonsa maidosta eikä sillä vielä ole                   
sen oman kehon tuottamien vasta-aineiden suojaa.

ROYAL CANIN® Puppy edistää pennun tasapainoista kasvua 
sen jokaisessa kehitysvaiheessa, ja siitä löytyy sopiva vaihto-
ehto kaiken kokoisille pennuille. Valitsemalla koiranpen-
nullesi ROYAL CANIN® Puppy-ruokavalion, annat sille 
vahvan perustan upeaan elämään.
 
Lisätietoa: royalcanin.fi
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