
Tervetuloa erikoisnäyttelyyn!

Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu rotu-
kohtaisine koiramäärineen sekä ilmoittamanne koiran nume-
rolappu. Rokotustodistusten tarkistus tehdään pistokokein.
Koirien tulee saapua näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen 
annettua arvosteluajan alkamista.  Näyttelyyn osallistujalla on 
vastuu saapua ajoissa näyttelypaikalle. Tuomarit arvostelevat 
keskimäärin 15–20 koiraa tunnissa, osa mahdollisesti nope-
ammin. Arvostelusta myöhästynyt koira voi saada ainoastaan 
laatuarvostelun.

Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, roko-
tustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämis-
tä varten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös 
näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi.

Näyttelyssä noudetaan viranomaisten yleisiä ohjeistuksia ko-
ronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Näyttelyyn ei saa tul-
la oireisena. 

Näyttelypaikka ja tarjonta
Hotelli Petäys, Petäyksentie 35, 14620 Hattula. 
Seuraa hotellin opasteita.
Tanskandoggiyhdistys järjestää arpajaiset erikoisnäyttelypäi-
vänä, varaa siis käteistä rahaa mukaan. Hotellin alueella on 
myös yhdistyksen tekemä tietokilpailu. Tervetuloa vieraile-
maan yhdistyksen hospitality telttaan! Hotellilla tarjolla lou-
nasta hintaan 15e/hlö, muistathan ilmoittaa lounassuunnitel-
man etukäteen kaisas.std@gmail.com
Erikoisnäyttelyn jälkeen järjestetään gaalaillallinen, joka hui-
pentuu kaikille avoimeen tanskandoggi tavaroiden huuto-
kauppaan klo 22.00.
Muista seurata juhlaviikonlopun tapahtumaa Facebookissa: 
https://fb.me/e/5dx37pBwT

Tapahtumaohjeistus: 
HUOMIOITHAN ETTÄ JOKAINEN ARVOSTELTAVA LUOKKA KOO-
TAAN NUMEROJÄRJESTYKSEEN KEHÄN ULKOPUOLELLE! ELI 
KOIRAT JUOKSEVAT YHDESSÄ KEHÄÄN, KUN LUOKAN ARVOS-
TELU ALKAA. Muistathan luokkavoittaja kuvauksen! 
Tarkista aikataulusta lounastauon paikka, osassa kehistä lou-
nastauko osuu narttujen arvosteluluokkien väliin.
Kehissä on sähköinen arvostelu. 
Jalostustoimikunta järjestää säkäkorkeusmittauksen päivän 
aikana, mittaus järjestään useamman kerran, että kaikki pää-
sevät osallistumaan.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17), puh. (09) 887 30 320
e-mail: info@showlink.fi 
Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttelypäivänä 
Virpi 050 380 5550 Minnie 044 757 5502

Ilmoittaessaan koiransa näyttelyn näytteilleasettaja sitoutuu 
noudattamaan Suomen Kennelliiton voimassa olevia näytte-
lysääntöjä ja niitä täydentäviä ohjeita sekä rokotusmääräyksiä. 
Säännöt löytyvät Kennelliiton kotisivuilta.

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hy-
väksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tulta-
essa 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 roko-
tustodistuksena kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa. 
Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voi-
massa seuraavat rokotukset:
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatuleh-
dusrokotus: Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia, parvo-
virusripulia 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 vuo-

den. Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehosteet ovat voi-
massa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotauti-
rokotuksesta 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 valmisteyh-
teenvedon mukaisesti.  

Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapa-
uksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen vii-
kon varoaika). 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. hengitystie- tai maha-
suolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa 
ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama 
rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia koiria. Lois-
tartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi 
olla läsnä tapahtumassa.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsään-
nöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton 
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 

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 
sirun pystyy lukemaan. Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota ei 
ole tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira 
pois tästä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton mik-
rosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Hinnasto ja muuta infoa
Pääsymaksu ja pysäköinti ilmainen.
Painettuja luetteloita rajattu määrä 3,00 €
Mobiililuettelo  2,99 € 
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tu-
lospalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa 
App Store- ja Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä 
Showlink.  Sähköisen näyttelyluettelon voi tilata sekä maksaa 
sovelluksen kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo jul-
kaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.

Noudatathan järjestäjän ohjeita pysäköinnissä sekä häkkien ja 
telttojen sijoittelussa. Ethän jätä koiraasi kuumaan autoon.

Mukavaa näyttelypäivää!

Järjestäjä: SUOMEN TANSKANDOGGI R.Y.



BIS kehät alkavat n. kello 17.00

Junior handler John Jr Walsh 
- nuoremmat/younger 2 
- vanhemmat/older 2

BIS pari/brace Milena Franzetti

BIS pentu/puppy Milena Franzetti

BIS juniori/junior Regina Bachmann

BIS veteraani/veteran John Jr Walsh

BIS kasvattajaryhmä/breeders classes Regina Bachmann

BIS jälkeläisryhmä/progeny Milena Franzetti

BIS-VSP / BIS-BOS John Jr Walsh

Best in Show Regina Bachmann

Arvioitu aikataulu

KEHÄ 1

Regina Bachmann, Saksa ...............................75 

tanskandoggi, musta ja harlekiini (ei pennut) ........  10.00
- urokset ........................................................................... 24 
JUN .......................................................................................6 
NUO ......................................................................................2 
AVO .......................................................................................9 
VAL ........................................................................................7 
- nartut  ............................................................................ 51 
JUN .................................................................................... 13 
LOUNASTAUKO ...................................................................  13:00
NUO ......................................................................................6 n. 13:45
AVO .................................................................................... 11 
VAL ..................................................................................... 14 
VET ........................................................................................7 
Kasvattajaluokat ..............................................................7 
Jälkeläisryhmät ................................................................1 

KEHÄ 2

John Jr. Walsh, Irlanti ......................................56 

tanskandoggi, kel/ti (ei pennut) ..................................  10.00
- urokset ........................................................................... 28 
JUN .......................................................................................7 
NUO ......................................................................................3 
AVO .......................................................................................7 
VAL ........................................................................................9 
VET ........................................................................................2 
LOUNASTAUKO ...................................................................  13:00
- nartut  ............................................................................ 28 
JUN .......................................................................................4 n. 13:45
NUO ......................................................................................5 
AVO .......................................................................................5 
VAL ..................................................................................... 11 
VET ........................................................................................3 
Kasvattajaluokat ..............................................................3 
Jälkeläisryhmät ................................................................2 

KEHÄ 3

Milena Franzetti, Italia ...................................41 

tanskandoggi, musta ja harlekiini (pennut)...........3 10.00
     uros pennut 5 - alle 7kk ............................................1 
     narttu pennut 5 - alle 7kk ........................................1 
     uros pennut 7 - alle 9kk ............................................1 
tanskandoggi, kel/ti (pennut) .....................................2 
     narttu pennut 7 - alle 9kk ........................................2 
tanskandoggi, sininen ................................................ 36 
- pennut ..............................................................................3 
     uros pennut 7 - alle 9kk ............................................1 
     narttu pennut 7 - alle 9kk ........................................2 
- urokset ........................................................................... 12 
JUN .......................................................................................4 
NUO ......................................................................................1 
AVO .......................................................................................2 
VAL ........................................................................................5 
- nartut  ............................................................................ 21 
JUN .......................................................................................5 
NUO ......................................................................................1 
LOUNASTAUKO ...................................................................  13:00
AVO .......................................................................................8 n. 13:45
VAL ........................................................................................6 
VET ........................................................................................1 
Kasvattajaluokat ..............................................................3 
Jälkeläisryhmät ................................................................2 


