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SUOMEN ENGLANNINBULLDOGGIYHDISTYKSEN

Pääerikoisnäyttely

27.8.2022 Espoossa, Pirttimäen ulkoilualueella
Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen vuoden 2022
erikoisnäyttelyyn on ilmoittautunut kaikkiaan 85 koiraa.
Kiitos kaikille näytteilleasettajille kiinnostuksesta näyttelyämme kohtaan!

2791 (klo 17–20) ja näyttelypäivänä numerosta 09 310
28475 (Pirttimäen ulkoilualueen numero).

Tuomareina näyttelyssä toimivat Sue Garside (kennel
Iceglint) ja Eileen Aldridge (kennel Culverhay). Sue Garside arvostelee urokset sekä valitsee näyttelyn ROP-koiran
ja ROP-kasvattajan. Eileen Aldridge arvostelee nartut ja
valitsee ROP-veteraanin.

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

Oheisena näyttelymme aikataulu ja koirasi näyttelynumero. Arvostelu kehässä alkaa kello 10.00. Jos koirasi osallistuu pentuluokkaan, niin olethan paikalla jo hyvissä ajoin
ennen kehän alkamista.
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
Alueella on roska-astioita. Pidetään alue siistinä, että koirat
ovat jatkossakin tervetulleita Pirttimäen ulkoilualueelle.
Lämpötila keskellä päivää aikana saattaa nousta kesäisen
kuumaksi. Älä siis missään nimessä jätä koiraasi kuumaan
autoon, ja huolehdi siitä, että sillä on mukana vettä juotavaksi.

Ajo-ohjeet
Pirttimäen ulkoilualueen osoite on Kunnarlantie 110, Espoo 02740.
Pirttimäen ulkoilualueelle ajetaan Kehä 3:n kautta (Bembölen liittymä). Matkaa liittymästä on noin 7 kilometriä.
Paikalle löytää seuraamalla myös Kunnarlantiellä sijaitsevan Oittaan leirintäalueen opasteita. Leirintäalue sijaitsee
muutaman kilometrin ennen Pirttimäen ulkoilualuetta.
Julkisilla liikennevälineillä paikalle pääsee bussilla nro 246
Espoon keskustasta. Matka kestää noin 20 minuuttia.

Pysäköinti ja purkupaikka
Pirttimäen ulkoilualueella on hyvin pysäköintitilaa. Autolla pääsee lähelle näyttelykenttää.
Ajo-ohjeita voi ennen näyttelyä kysyä numerosta 050 361

Tiedustelut koirien ilmoittautumisista

ROKOTUSMÄÄRÄYKSET
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen
hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn
tultaessa rokotukset pistokokein. Mikäli koira hylätään
puuttuvien rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei
suoriteta takaisin.
Koiralla tulee olla rokotustodistus, johon on merkitty rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot
ja edelliset rokotukset. Koiran rokotustodistuksen tai -passin lisäksi myös Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus
toimii virallisena rokotustodistuksena kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa. Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdusrokotus: Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia, parvovirusripulia ja tarttuvaa maksatulehdusta vastaan 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 rokotuksen varoaika: Jos koiran rokotus
on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika).
Kolmen viikon varoajan laskeminen: Koira saa osallistua
seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22.
päivä rokotuksesta.
Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripuliin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms. hengitys-

tie- tai 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. Loistartunnat on asianmukaisesti
hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.
Suomen lain vastaisesti typistetyt koirat eivät saa osallistua
näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin.

Näyttelypalvelut
Pirttimäen ulkoilualueella toimii kahvilapalvelut, josta saa
ostettua kahvia, virvokkeita ja pientä välipalaa.

Tulospalvelu

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

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

Tunnistusmerkintä

Kiertopalkinnot

Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa
näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä
tarkastaa tunnistusmerkinnän pistokokein. 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 kyseinen koira
pois tästä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton
mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Perinteiseen tapaan näyttelyssämme jaetaan useita kiertopalkintoja. Monet palkinnoista ovat näyttelyissämme
vierailleiden englantilaisten tuomarien lahjoittamia, ja ne
ovat kiertäneet näyttelyssämme jo pitkään. Kiertopalkinnot ovat Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen omaisuutta, ja ne tulee palauttaa ennen erikoisnäyttelyä näyttelytoimikunnalle.

Antidopingvalvonta

Näyttelyilmoittautumisen
peruuttaminen
Koska näyttelyssämme on ilmoitettu varalla oleva tuomari,
ei näyttelyilmoittautumista voi peruuttaa ja ilmoittautumismaksua saada takaisin.

Turistikoirat
Muutkin kuin näyttelyyn mukaan ilmoitetut koirat ovat
tervetulleita näyttelypaikalle, jos niillä on voimassaolevat
rokotukset ja niiden loishäädöt on hoidettu asianmukaisesti, eikä niillä ole riskiä tartuttaa tauteja muihin koiriin.

Toivotamme kaikille näyttelyyn
tulijoille mukavaa
näyttelypäivää ja rehtiä kilpailumieltä.
Tervetuloa näyttelyymme!
Erikoisnäyttelyn 2022
näyttelytoimikunta

Jos hallussasi on erikoisnäyttelyn 2021 kiertopalkinto, niin
voit palauttaa sen ennakkoon tai heti näyttelypaikalle tultuasi tuomariteltan yhteydessä olevaan palkintopisteeseen.

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.

AIKATAULUT
KEHÄ 1
Tuomarit Sue Garside ja Eileen Aldridge, Iso-Britannia
Kehätoimitsijat Anita Sandqvist ja Anu Ahlroos-Lehmus
Pennut ........................................................................9
Urokset Sue Garside.......................................................... 4
5– alle 7 kk.......................................................................... 3
7– alle 9 kk.......................................................................... 1
Nartut Eileen Aldridge..................................................... 5
5– alle 7 kk.......................................................................... 2
7– alle 9 kk.......................................................................... 3

10:00

Rotunsa parhaan pennun valinta, Eileen Aldridge.......
Näyttelyn nuorimman koiran palkitseminen

n. klo 10:45

Tuomari Sue Garside
Urokset......................................................................39
JUN...................................................................................... 7
NUO.................................................................................... 5
AVO................................................................................... 12
VAL.................................................................................... 12
VET..................................................................................... 3
Parhaan uroksen valinta............................................... n. klo 13.00
Parhaan Suomessa syntyneen uroksen valinta
Tuomari Eileen Aldridge
Nartut.......................................................................37
JUN...................................................................................... 8
NUO.................................................................................... 4
AVO................................................................................... 12
VAL...................................................................................... 8
VET..................................................................................... 5
Parhaan nartun valinta................................................. n. klo 15:30
Parhaan Suomessa syntyneen nartun valinta
ROP-koiran valinta
Tuomari Sue Garside
ROP-veteraanin valinta
Tuomari Sue Garside
Näyttelyn vanhimman koiran palkitseminen
Parhaan juniorikoiran valinta
Tuomari Eileen Aldridge
Parhaan nuorten luokan koiran valinta
Tuomari Sue Garside ja Eileen Aldridge
Parhaan avoimen luokan koiran valinta
Tuomari Sue Garside ja Eileen Aldridge
Parhaan valioluokan koiran valinta
Tuomari Sue Garside ja Eileen Aldridge
Näyttelyn parhaan suomalaisista vanhemmista syntyneen koiran valinta
Tuomari Sue Garside
Näyttelyn parhaan Suomessa syntyneen valinta
Tuomari Sue Garside
Kasvattajaluokka........................................................5 n. klo 16:15
Tuomari Sue Garside
Jälkeläisluokka............................................................4
Tuomari Eileen Aldridge

THE BULLDOG CLUB OF FINLAND

Specialty Show
27.8.2022 Espoo, Pirttimäki

There are altogether 85 bulldogs entered to our Specialty
Show. Thank you all for your interest in our show!
Bulldogs at the show will be judged by Sue Garside (Iceglint Bulldogs) and Eileen Aldridge (Culverhay Bulldogs).
Sue Garside judges dogs and chooses BOB veteran, BOB,
and BOB breeder’s class. Eileen Aldridge judges bitches
and chooses BOB Puppy and BOB progeny class.
Attached is the schedule of the show and entry numbers of
your bulldog. Judging in the ring begins at 10.00 a.m.
When entering the show, we may check the registration
papers and vaccination certificates of the dog. Please show
also the entry number of your dog.
The ring secretaries at the show speak English. All dogs
at the show gets written critiques in English which can be
seen at www.showlink.fi and are sent to the exhibitor by
email.

Driving instructions
The address of the show venue is Kunnarlantie 110, Espoo
27. The Pirttimäki outdoor area is accessed via Ring Road
3 (Bemböle junction). The distance from the junction is
about 7 kilometers. You can also find it by following the
signs to Oittaa Camping in Kunnarlantie. The campsite is
located a few kilometers before the Pirttimäki Recreation
Area.
Public transport is available by bus number 246 from Espoo Central. The journey takes about 20 minutes.

Parking
The Pirttimäki Recreation area has good parking space close to the exhibition grounds.
Driving directions can be requested from 050-3612791
(18–21 in the evenings) before the show and on
+358 9 310 28475 (Pirttimäki Recreation area number).

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

Vaccinations
A dog must be vaccinated against canine distemper, canine parvovirus, and infectious canine hepatitis at least
twice. On the day of the event, at least 21 days must have
passed since the administration of the booster vaccination
(three-week withdrawal period). A booster vaccination

administered to a dog less than one year old is valid for one
year. Booster vaccinations administered to a dog that is at
least one year old are valid in accordance with the summary of product characteristics for the vaccine in question.
On the day of the event, at least 21 days must have passed since the administration of the dog’s first vaccination
against rabies (three-week withdrawal period). A vaccination administered to a dog less than one year old is valid for
one year. Vaccinations administered to a dog that is at least
one year old are valid in accordance with the summary of
product characteristics for the vaccine in question.
If a dog’s vaccination has expired, the vaccination must in
all cases be renewed at least 21 days before the event (threeweek withdrawal period). A dog may attend an event the
day after the withdrawal period has ended, i.e. on the 22nd
day after the administration of the vaccination.
Dogs arriving from abroad are, in addition to the Finnish
Kennel Club’s Vaccination Regulations, also subject to the
Finnish Food Authority’s valid regulations.

IDENTIFICATION
Since 1.1.2001 all the dogs that are participating at the
show must be identified by a microchip or clearly readable tattoo. Microchip must be in accordance with ISO
11784/11785 Standard.

Anti-doping
The anti-doping rules of the Finnish Kennel Club concern
all the shows, trials and tests. It is strictly forbidden to use
any substances which affect the colour, form or structure of
the coat, nose and skin, such as dyeing, hairspray, chalk etc.
More detailed rules can be seen here: www.kennelliitto.fi/
en/activities/anti-doping

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

Restaurant services
You can buy drinks and small meals at the restaurant of the
Pirttimäki Kahvila Ukén.

More information about the show
If you need more information about the show, you can contact Marjo Sneck, sihteeri@seby.fi or the show committee
+358 503612791 (after 6 p.m.).

SCHEDULES
RING 1
Judges Sue Garside and Eileen Aldridge, United Kingdom
Ring stewards Anita Sandqvist and Anu Ahlroos-Lehmus
Puppies.......................................................................9 10:00
Dogs Sue Garside............................................................... 4
5– alle 7 kk.......................................................................... 3
7– alle 9 kk.......................................................................... 1
Bitches Eileen Aldridge.................................................... 5
5– alle 7 kk.......................................................................... 2
7– alle 9 kk.......................................................................... 3
Best of Breed Puppy, Eileen Aldridge............................. around ~10.45
Awarding the youngest dog of the show
Judge Sue Garside
Dogs..........................................................................39
JUN...................................................................................... 7
INT...................................................................................... 5
OPEN................................................................................ 12
CH..................................................................................... 12
VET..................................................................................... 3
Best dog......................................................................... around ~ 13.00
Best dog born in Finland
Judge Eileen Aldridge
Bitches.......................................................................37
JUN...................................................................................... 8
INT...................................................................................... 4
OPEN................................................................................ 12
CH....................................................................................... 8
VET..................................................................................... 5
Best bitch....................................................................... around ~ 15.30
Best bitch born in Finland
Best of Breed
Judge Sue Garside
Best of Breed Veteran
Judge Sue Garside
Awarding the oldest dog of the show
Best Junior
Welcome to our show,
Judge Eileen Aldridge
we wish you a nice stay in Finland!
Best Intermediate
Judge Sue Garside and Eileen Aldridge
Best Open
The show committee
Judge Sue Garside and Eileen Aldridge
Best Champion
Judge Sue Garside and Eileen Aldridge
Best Bulldog from Finnish parents
Judge Sue Garside
Best Bulldog born in Finland
Judge Sue Garside
Breeders’ Class............................................................5 around ~ 16.15
Judge Sue Garside
Progeny Class.............................................................4
Judge Eileen Aldridge

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

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