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Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen vuoden
2017 erikoisnäyttelyyn on ilmoittautunut kaikkiaan
138 koiraa. Kiitos kaikille näytteilleasettajille kiinnostuksesta näyttelyämme kohtaan!
Tuomareina näyttelyssä toimivat Peter New (kennel
Newrock) ja James Taggart (kennel Dempsey). Peter
New arvostelee pennut ja urokset sekä valitsee näyttelyn ROP-koiran ja ROP-kasvattajan. James Taggart
arvostelee nartut, ROP-veteraanin ja ROP-jälkeläisryhmän.
Oheisena näyttelymme aikataulu ja koirasi näyttelynumero. Arvostelu kehässä alkaa kello 9.00. 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. Kakkapusseja saa rokotustentarkastuspisteestä.
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.

ROP-kotikoirakilpailu ja
Lapsi ja koira –kilpailu
Näyttelyssä on myös ROP-kotikoirakilpailu. Se alkaa
kello 10 omassa kehässään. Tuomarina on Hanna Salin, kennel Targrave.
Noin kello 12.30 näyttelyssä järjestetään omassa kehässään Lapsi ja koira –kilpailu. Tuomarina on Jaana
Johnsson. Kilpailu on maksuton. Siihen ilmoittaudutaan kello 12.00 mennessä rokotusten tarkastuspisteessä.

Ajo-ohjeet

Pirttimäen ulkoilualueen osoite on Kunnarlantie 110,
Espoo 27.
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
Pirttimäen ulkoilualueella on hyvin pysäköintitilaa.
Autolla pääsee lähelle näyttelykenttää.
Ajo-ohjeita voi ennen näyttelyä kysyä numerosta 050
361 2791 (iltaisin klo 17-20, Marjo Sneck).

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

Rokotukset ja tunnistusmerkinnät

Antidoping

Kaikkien näyttelypaikalle tulevien koirien rokotustodistukset tarkastetaan ennen näyttelypaikalle tuloa.
Rokotustodistusten tarkastus näyttelypaikalla alkaa
kello 8.00 ja päättyy kello 12.00.
Näyttelyssä noudatetaan Kennelliiton rokotusmääräyksiä. Ne koskevat kaikkia näyttelypaikalle saapuvia
koiria. Koiralla tulee olla voimassaoleva penikka- ja
raivotautirokotus.
Koiran on oltava rokotettu vähintään kaksi kertaa
penikkatautia vastaan. Ensimmäinen tehosterokote
on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä ja vanhempana annetut tehosteet 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 voimassa yhden vuoden, mikäli se on annettu alle vuoden ikäiselle koiralle. Vähintään vuoden
ikäiselle koiralle annettu rokotus on voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus
kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika).Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen
eli 22. päivä rokotuksesta.
Tarkempaa tietoa rokotusmääräyksistä saa osoitteesta www.kennelliitto.fi > Kennelliitto > Lomakkeet
ja säännöt > Näyttelyt.
HUOM! Näyttelytoimikunta ei suorita takaisin ilmoittautumismaksua, jos koira hylätään puutteellisten tai vanhentuneiden rokotuksien johdosta.

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

Tartuntatauteihin liittyviä
muita määräyksiä

Jos hallussasi on erikoisnäyttelyn 2016 kiertopalkinto, niin palauta se heti näyttelypaikalle tultuasi palkintovastaava Sabina Granströmille, ellet ole palauttanut
kiertopalkintoa jo aikaisemmin.

Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään tai muuhun vastaavan
tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin
tai muuhun vastaavaan mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä näyttelyssä ennen kuin se
on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia koiria.
Ulko- ja sisäloistartunnat on hoidettava asianmukaisesti ennen kuin koira voi olla läsnä näyttelyssä.

Tunnistusmerkinnät
Näyttelyyn osallistuvien koirien tulee olla tunnistusmerkittyjä joko mikrosirulla tai tatuoinnilla. Lisää tietoa tunnistusmerkinnöistä saa osoitteesta:
www.kennelliitto.fi > Kennelliitto > Lomakkeet ja
säännöt > Näyttelyt.

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. Eläinlääkäri voi tarkastaa
myös turistikoirat.

Näyttelypalvelut
Pirttimäen ulkoilualueen kahviosta voi ostaa juotavaa
ja välipalaa. Tarjolla on myös keittolounas. Lisätietoa
saa kahvilan kotisivuilta www.pirttimaki-kahvila.fi.

Kiertopalkinnot
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.

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
mukavaa näyttelypäivää ja rehtiä kilpailumieltä.
Tervetuloa näyttelyymme!
Erikoisnäyttelyn 2017 näyttelytoimikunta

KEHÄ 1
Tuomarit Peter New ja James Taggart
Kehätoimitsijat Heidi Rubin, Erja Kaartinen ja Tarja Nordman
Peter New, Iso-Britannia ............................ 78
- pennut .................................................................... 25
Urokset ................................................................ 12
5-7 kk ........................................................................ 6
7-9 kk ........................................................................ 6
Nartut .................................................................. 13
5-7 kk ........................................................................ 8
7-9 kk ........................................................................ 5
Rotunsa parhaan pennun valinta...........................
Näyttelyn nuorimman koiran palkitseminen
UROKSET ....................................................... 53
Junioriluokka ......................................................... 11
Nuorten luokka ........................................................ 8
Avoin luokka ............................................................ 8
Valioluokka ............................................................ 17
Veteraaniluokka ....................................................... 9
Parhaan uroksen valinta .........................................
Parhaan Suomessa syntyneen uroksen valinta

kello 09:00

noin kello 10.30

noin kello 13.00

James Taggart, Iso-Britannia ..................... 60
# NARTUT ....................................................... 60
noin kello 13.30
Junioriluokka ......................................................... 14
Nuorten luokka ...................................................... 13
Avoin luokka .......................................................... 11
Valioluokka ............................................................ 15
Veteraaniluokka ....................................................... 7
Parhaan nartun valinta ...........................................
noin kello 16.30
Kauneimman valkoisen nartun valinta (mukana myös narttupennut)
Parhaan Suomessa syntyneen nartun valinta
ROP-koiran valinta......................................................
noin kello 16.40
Tuomari Peter New
ROP-veteraanin valinta
Tuomari James Taggart
Näyttelyn vanhimman koiran palkitseminen
Tuomari Peter New
Parhaan juniorikoiran valinta
Tuomari Peter New
Parhaan nuorten luokan koiran valinta
Tuomari Peter New
Parhaan avoimen luokan koiran valinta
Tuomari Peter New
Parhaan valioluokan koiran valinta
Tuomari Peter New
Näyttelyn parhaan suomalaisista vanhemmista syntyneen koiran valinta
Tuomari Peter New
Kasvattajaluokka ...................................................... 10
noin kello 17.00
Tuomari Peter New

THE BULLDOG CLUB OF FINLAND

Specialty Show
Specialty Show 26.8.2017 Espoo, Pirttimäki outdoor recreation area
There are altogether 138 bulldogs entered to our
Specialty Show. Thank you all for your interest in our
show!
Bulldogs at the show will be judged by Peter New
(Newrock Bulldogs) and James Taggart (Dempsey
Bulldogs). Peter New judges puppies and males and
chooses BOB and BOB breeder’s class. James Dempsey
judges bitches and chooses BOB veteran and BOB
progeny class.
Attached is the schedule of the show and entry numbers of your bulldog. Judging in the ring begins at
9.00 a.m.
When entering the show, we 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 get written critiques in English.

Driving instructions
The address of the show venue is Kunnarlantie 110,
Espoo 27.
When driving to Espoo, follow road 103 (Kehä III)
and take the exit Bemböle. Follow signs to Oittaa
camping ground. Pirttimäki outdoor recreation area
is situated a few kilometers further the road passing
Oittaa camping ground.

Parking
We have reserved parking place for exhibitors near
the show ground. Please follow parking guidance.

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 and identification of the
dogs
Distemper vaccinations
The 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 ma-

nufacturing 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
first rabies vaccination before the dog may take part
in the show or competitions. Rabies vaccination 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 laboratory. 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) valid import requirements.
More instructions: www.kennelliitto.fi and www.
evira.fi.

Further regulations related to
infectional 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. The 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 identified by a microchip or clearly readable tattoo. Microchip must be in accordance with
ISO 11784/11785 Standard.

Antidoping
The Anti-Doping rules, approved by the Council of
the Finnish Kennel Club have come into force on
1.1.2007. These rules concern all the shows, trials and
tests approved by the Finnish Kennel Club. You can
find current information 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
vaccination instructions by the Finnish Kennel Club.

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

Restaurant services

The show committee

You can buy drinks and snacks and soup meals from
the local cafeteria.

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

RING 1
Peter New, United Kingdom ........78
Puppies......................................................... 25
Dogs 5-7 months ........................................ 6
Dogs 7-9 months ........................................ 6
Bitches 5-7 months ..................................... 8
Bitches 7-9 months ..................................... 5
BOB-puppy .....................................................
- DOGS ........................................................ 53
Junior class .................................................. 11
Intermediate class ......................................... 8
Open class ..................................................... 8
Champion class ........................................... 17
Veteran class ................................................. 9
Best dog ...........................................................
Best dog born in Finland ...............................

09:00

approx. 10.30

approx. 13.00

James Taggart, United Kingdom .......60
#Bulldog ....................................................... 60
- BITCHES ................................................. 60
Junior class .................................................. 14
Intermediate class ....................................... 13
Open class ................................................... 11
Champion class ........................................... 15
Veteran class ................................................. 7
Best bitch .........................................................
Best white bitch...............................................
Best bitch born in Finland.............................
Best of Breed ...................................................
Best of Breed Veteran .....................................
Special trophies ...............................................
Best of Breed Breeder ................................. 10

approx. 13.30

approx. 16.30

approx. 16.40

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

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

NÄYTTELYämme SPONSORoI | Our show is sponsored by:

ISOKSI
KASVAMINEN
ON ENEMMÄN
KUIN PELKKÄÄ
LEIKKIÄ
Ravitsemustarpeet ovat kaikille koiranpennuille
yhteiset, mutta suhteessa koiran kokoon, rotuun ja
elämäntyyliin. Pennun ruoka kannattaakin valita sen
yksilöllisten tarpeiden mukaan.
Royal Canin Puppy- ja Junior -ruokavaliot auttavat
vahvistamaan herkän pennun vastustuskykyä ja
ruoansulatusta sekä tukevat pennun matkaa kohti
tervettä aikuisuutta.

© ROYAL CANIN® SAS 2016. All Rights Reserved.

Kun on kyse ravinnosta, jokaisella yksityiskohdalla
on merkitystä. Löydä paras ruokavalio pennullesi
osoitteesta royalcanin.fi

