
Tervetuloa erikoisnäyttelyyn!
Oheisena näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi näyt-
telynumero. Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisterikirja, 
rokotustodistukset, näyttelynumero ja -hihna, makuualusta, ha-
kaneula sekä vesikuppi. Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle 
saapumista. 

Näyttelypaikka
Näyttelypaikkana toimii Hämeenlinnan Linnanpuisto.
Osoite: Kustaa III katu, 13100 Hämeenlinna
HUOM! Tupakointi vain merkityillä paikoilla!
Teltat ja häkit vain niille osoitetuille paikoille. Muista pitää ympä-
ristö siistinä ja hätätiet vapaana!
Pysäköinti Kustaa III tien varrella ja Linnan puiston lavan taka-

na olevalla parkkipaikalla 3 h pysäköintikiekolla. Näyttelyllä EI ole 
omaa parkkipaikkaa. Näytteilleasettajat ovat itse vastuussa pysä-
köntiajan kulumisen seuraamisesta. 

Sisääntulo
Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 08.00. Koirien on saavut-
tava tarkastukseen viimeistään 1 tunti ennen ko. luokan arvioitua 
arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään klo 11.00.
Huolehdi siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut Showlink 
ark. klo 11.00–17.00  puh. (09) 887 30320 email: info@showlink.fi 
Muut tiedustelut & tiedustelut näyttelypaikalla
Anna Lundberg, puh 0400 413 177 email: anna@fundox.fi 

Palkinnot
Palkinnot jaetaan kehässä. Palkintoja ei lähetetä postitse.

Luettelo 
Paperisia näyttelyluetteloita on rajallinen määrä.
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulos-
palvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App 
Store- ja Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Sho-
wlink.
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.
Hinnasto ja muuta infoa
- Näyttelyymme ei ole sisäänpääsy-, & parkkimaksuja. 
- Parikilpailuun voi ilmoittautua vielä näyttelypäivän aamuna 
näyttelyn toimistolla klo 12 asti. Parikilpailu on ilmainen. Parikil-
pailun numerolapun saa toimistolta.
- Näyttelyssä lounastauko pidetään noin klo. 12.00-12.45.
- Näyttelypäivä voi olla kuuma, muistathan pitää koirasi nestey-
tettynä ja varjossa.
- Näyttelypaikalla koirien vesipiste. Muista kuitenkin ottaa oma 
juomavesi mukaan!

Rokotusmääräykset

Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen 
hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tulta-
essa jokaisen koiran rokotustodistukset. Rokotustodistuksesta  
tulee  ilmetä  koiran  yksiselitteiset  tunnistustiedot sekä  koiralle 
annetun  rokotteen  valmisteyhteenvedon  mukainen  rokotuksen  
viimeinen  voimassaolopäivä. Jos koiran osallistuminen hylätään 
puutteellisten rokotusten takia, ilmoittautumismaksua ei makse-
ta takaisin.
Penikkatautia vastaan koiran pitää olla rokotettu vähintään kak-
si kertaa. Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla 
kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden 
iässä annettu tehosterokotus on voimassa yhden vuoden. Vuo-
den iässä tai vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa ko. 
rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautiro-
kotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään  
21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu roko-
tus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana 
annetut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteen-
vedon mukaisesti.
Vanhentuneen penikka- ja raivotautirokotuksen varoaika: 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauk-
sissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon 
varoaika).  Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päät-
tymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Tartuntatauteihin liittyviä muita määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehduk-
seen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, par-
vovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tulehdukseen, 
koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähin-
tään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman ta-
louden oireettomia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on asianmu-
kaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.
Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyt-
telyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa 
tunnistusmerkinnän. Tunnistusmerkintä tarkastetaan ensisijai-
sesti koiran rekisteritodistuksesta ennen arvostelua/suoritusta. 
Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, 
on koiran omistajalla oltava mukanaan lukulaite, joka kyseisen si-
run pystyy lukemaan. Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole 
tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois 
tästä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru 
estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-säännöt 
ovat astuneet voimaan 1.1.2007. Dopingvalvonta koskee kaikkia 
Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 
Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi 

Järjestäjä: SUOMEN RIDGEBACK-YHDISTYS RY 



KEHÄ 1  

Marjon Franke, Alankomaat .................68 

rhodesiankoira (avo, käy, val, vet) ................68 10:00
- urokset ................................................................26
avoin luokka ..................................................................9
valioluokka.................................................................. 16
veteraaniluokka ............................................................1
- nartut  .................................................................42 11:30
avoin luokka ............................................................... 15
käyttöluokka ..................................................................5
valioluokka.................................................................. 16
veteraaniluokka ............................................................6
n. klo 15:00      paras pää
                             paras ridge
                             paras ruskeakirsuinen
                             parhaat liikkeet
                             paras pari
                             paras jälkeläisryhmä
                             paras kasvattajaryhmä
                             paras veteraani
                             BISS/res-BISS

Molemmissa kehissä pidetään 

lounastauko noin 12:00-12:45 

Arvioitu arvosteluaikataulu

Näyttelyyn on ilmoitettu 120 rhodesiankoiraa. 
Suuren osallistujamäärän vuoksi, nuortenluokka on siirretty Marjon Frankelta Reia Leikola-Waldenin 
arvosteltavaksi. Muutokset ennalta varalle ilmoitetulle tuomarille on merkitty aikatauluun merkillä #. 
Muutokset eivät oikeuta maksunpalautuksiin.

KEHÄ 2  

Reia Leikola-Walden ..............................52

epäviralliset lemmikkiluokat. ..................18kpl 10:00
- urokset ................................................................12
junioriluokka .........................................................2
nuorten luokka ..............................................................1
avoin luokka ..................................................................5
valioluokka.....................................................................1
veteraaniluokka ............................................................3
- nartut .................................................................... 6
junioriluokka .................................................................1
nuorten luokka ..............................................................1
avoin luokka ..................................................................3
veteraaniluokka ............................................................1
Lemmikkiluokkien BIS kasvattaja .................. 2
Lemmikkiluokkien BIS 
rhodesiankoira erikoisnäyttely .....................34 11:00
- pennut .......................................................................... 5 
urokset 7-9 kuukautta .................................................2
nartut 5-7 kuukautta ...................................................1
nartut 7-9 kuukautta ...................................................2
BIS-pennun valinta
- urokset ................................................................12
junioriluokka .................................................................6
# nuorten luokka ..........................................................6
- nartut  .................................................................17
junioriluokka .................................................................9
# nuorten luokka ..........................................................8


