
Toivotamme Sinut tervetulleeksi Suomen Bassetkerho ry:n erikois-
näyttelyyn. Erikoisnäyttelyymme on ilmoitettu 119 koiraa. Suuret 
kiitokset kaikille näytteilleasettajille! Oheisena näyttelyn arvioitu 
arvosteluaikataulu sekä koirasi näyttelynumero, joka oikeuttaa näyt-
telyyn ilmoitetun koiran ja yhden henkilön sisäänpääsyyn. Muistat-
han ottaa mukaan koiran rekisterikirjan, rokotustodistukset ja näyt-
telynumeron sekä hakaneulan numerolapun kiinnittämistä varten. 
Muista myös koiran näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi. 

Saapuminen näyttelyyn
Rokotustodistusten tarkastus alkaa kello 08.00. Koirien on saavutta-
vapaikalle vähintään tuntia ennen ko. rodun arvosteluaikaa, kuiten-
kin viimeistään klo 12.00. 
Näyttely on drive-in, joten arvostelun jälkeen saavat niin halutessaan 
poistua kaikki muut paitsi ROP-koirat, ROP-pennut, ROP-juniorit ja 
ROP-veteraanit, sekä rotunsa parhaisiin kasvattaja- ja jälkeläisluok-
kiin kuuluvat koirat. Ryhmäkilpailut alkavat rotukehien jälkeen.

Näyttelypaikka
Näyttelypaikka on Kauppakeskus Tuulosen parkkihalli, Tuulosentie 
1, 14810 Tuulos

Palkinnot
Kaikki rotukohtaiset palkinnot on noudettavissa palkintojenjakopis-
teeltä. Palkintoja ei postiteta jälkikäteen.
Muista hakea osallistumislahjasi, saat sen toimistosta numerolappua 
vastaan.

Tiedustelut:
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut:
Showlink Oy, arkisin klo 11–17 puh. 09-88730320,
e-mail: info@showlink.fi 
Muut tiedustelut ennen näyttelyä ja näyttelypäivänä:
Anu Ahlroos-Lehmus p. 040 7510604

Hinnat: 
Ei sisäänpääsymaksua, ei parkkimaksua.
Painettu luettelo 3€, mobiililuettelo 2,99€
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospal-
velun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja 
Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink.
Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluksessa ostettuna on 2,99 € 
ja sen voi tilata ja maksaa sovelluksen kautta näyttelyä edeltävällä 
viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.

Arvostelut
Näyttelyssämme on käytössä sähköiset arvostelut sekä online tulos-
tallennus. Arvostelut lähetetään suoraan koiran omistajan sähköpos-
tiosoitteeseen arvostelun jälkeen ja arvostelut on luettavissa myös ja-
lostustietojärjestelmästä sekä Showlink tulospalvelusivustolta.

Muuta huomioitavaa
Lapsi & Koira, Kotikoira ja Parikilpailuun ilmoittautuminen paikan-
päällä näyttelyn toimistoon. Ilmoittautumismaksu 5,-/kilpailu. 
Näyttelytoimikunta toivoo, että kotikoirakilpailun osallistujat eivät 
kilpaile erikoisnäyttelyssä ja parikilpailun toisen koiran on kilpailta-
va erikoisnäyttelyssä. 
Oheiskilpailujen tuomarina Riina Haapakallio.

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksy-
miä rokotusmääräyksiä. Koiralla tulee olla rokotustodistus, johon on 
merkitty rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, koiran tunnistetie-
dot ja edelliset rokotukset. Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, 
tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus annetaan pennulle kaksi 
kertaa. Tehosterokotteesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vä-
hintään 21 vrk (3 viikon varoaika). Ensimmäinen tehosterokote on 
voimassa 1 vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehosteet 
ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautiroko-
tuksesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kol-
men viikon varoaika). Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu rokotus 
on voimassa 1 vuoden. Vähintään vuoden ikäiselle koiralle annettu 
rokotus on voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksis-
sa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varo-
aika). Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen 
jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen, 
kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusri-
puliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa 
olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viik-
koa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireetto-
mia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoidettava 
ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyis-
sä, kokeissa ja kilpailuissa. Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät 
lukulaitteet eivät tunnista, on koiran omistajalla oltava mukanaan 
lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy lukemaan. Jos tarkastuksessa 
löytyy koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea ky-
seinen koira pois tästä tapahtumasta.

Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt ja 
dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä 
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa 
www.kennelliitto.fi 

Näyttelytoimikunta toivottaa
HAUSKAA NÄYTTELYPÄIVÄÄ!

Järjestäjä: Suomen Bassetkerho ry



Arvioitu arvosteluaikataulu

KEHÄ 1
Marita Rodgers, United Kingdom .................................. 69

petit basset griff on vendéen .......................................................... 25 10:00
basset hound ....................................................................................... 44 11:30
- urokset ................................................................................................. 16 
- nartut  .................................................................................................. 28 

KEHÄ 2
Phil Freer, United Kingdom ............................................. 14

Harjoitusarvostelijat Auli Haapiainen-Liikanen ja  
Reia Leikola-Walden; bretagnenbassetti
bretagnenbassetti .............................................................................. 14 11:00
Tuula Savolainen ............................................................. 23 

baijerinvuoristovihikoira .....................................................................3 12:00
basset artésien normand ................................................................. 10 
pieni gascognenajokoira ....................................................................6 
gascognenbassetti ................................................................................3 
griff on fauve de bretagne ..................................................................1 
Phil Freer, United Kingdom ............................................. 13

Harjoitusarvostelijat Reia Leikola-Walden ja Erica Pettersson; grand  basset 
griff on vendéen
grand basset griff on vendéen ....................................................... 13

Ryhmäkilpailut

Lapsi & koira, kotikoira ja parikilpailu .......Riina Haapakallio

Paras pentu, paras juniori, paras käyttökoira, 
paras veteraani ........................................................Marita Rogers

Paras kasvattaja- ja jälkeläisryhmä ............ Tuula Savolainen

Näyttelyn paras   ..............................................................Phil Freer

Näyttelypaikka
Näyttelypaikka on Kauppakeskus Tuulosen parkkihalli, Tuulosentie 1, 14810 Tuulos.

Ajo-ohje
Kauppakeskus löytyy Tampereen valtatien/Lahden valtatien 12 ja maanteiden 10 ja 53 
(Hämeenlinna–Padasjoki) risteyksestä.
Paikalla on liikenteenohjaajat, joiden antamien ohjeiden mukaan pyydämme ajamaan 
alueella.

Kauppakeskus on auki viikon jokaisena päivänä 6.00–24.00.
Voit käydä tutustumassa Kauppakeskuksen tarjontaan: www.tuulonen.fi 


