Tervetuloa bernhardinkoirien erikoisnäyttelyyn
Hausjärvelle lauantaina 21. elokuuta
Järjestäjä: Bernhardinkoirayhdistys ry

Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu
sekä koirasi näyttelynumero. Muista ottaa tuon näyttelynumeron lisäksi mukaan koirasi rekisterikirja ja rokotustodistukset. Numerolapun kiinnittämistä varten
kannattaa varata klipsi, hakaneula tms.
Muista koiralle vahvan taluttimen lisäksi myös mahdollinen näyttelytalutin ja -panta, makuualusta ja vesikuppi. Vesipiste koirille löytyy majan edestä.
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Loppukilpailut: BIS-pentu, BIS-juniori, BIS-veteraani,
BIS-kasvattajaryhmä, Best in Show (BIS), Paras pää,
Paras väri, Paras liikkuja, BIS-pari.
Näyttely järjestetään Hausjärvellä, Riihimäen Seudun
Kennelkerhon kentällä. Kehä on nurmella. Telttoja saa
pystyttää niille varatuille paikoille, jätetään kuitenkin
Koirien rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton rokotusmääräyksiä. Koiran rokotustodistuksen lisäksi myös Kennelliiton
Omakoira-mobiilisovellus toimii virallisena rokotustodistuksena kotimaisissa
koiranäyttelyissä ja -kokeissa. Tapahtuman
järjestäjien velvollisuutena on tarkistaa,
että rokotusmääräyksiä on noudatettu.
Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran
yksiselitteiset tunnistustiedot sekä koiralle
annetun rokotteen valmisteyhteenvedon
mukainen rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä.
Mikäli osallistuminen estyy rokotusten/
tunnistusmerkinnän puutteiden vuoksi,
ei ilmoittautumismaksua palauteta. Jotta
koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee sillä 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

sijoituspaalujen takainen alue tyhjäksi sijoittuneiden
koirien valokuvausta ajatellen.
Näyttelyalueella on valokuvauspaikka, johon toivotaan kaikkien osallistuvien koirien tulevan kuvattavaksi
veloituksetta (numerolappu mukaan). Kuvauspaikkaa
voi käyttää omatoimisestikin.
Näyttelypaikan osoite on Kennelmajantie, 12210
Hausjärvi. Seuraa parkkiohjaajien opastusta, pysäköintitilaa tulee käyttää tehokkaasti! Pysäköinnistä ei
veloiteta P-maksua, eikä näyttelyyn ole erillistä pääsymaksua. Paikalle voi saapua klo 8 alkaen.
Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista,
kakat tulee kerätä alueelta sekä laittaa jätökset roskiin.
Painetun näyttelyluettelon saa veloituksetta sisääntulon yhteydessä. Halukkaat voivat hankkia myös
mobiililuettelon. Näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiilisovellus on ladattavissa
App Store- ja GooglePlay -sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink. Sähköisen näyttelyluettelon
hinta sovelluksessa ostettuna on 2,99 €. Sen voi ostaa
sovelluksen kautta näyttelyä edeltävällä viikolla, mutta luettelo julkaistaan vasta näyttelypäivän aamuna
kello 6:00.
Koirien rokotustodistukset ja tunnistusmerkinnät tarkastetaan pistokokein (ks. oheinen Kennelliiton
ohje).

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 penikka-, parvovirusripuli- ja tarttuvan maksatulehdusrokotuksen sekä raivotautirokotuksen 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. hengitystie- tai
mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei
saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se
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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. 1.1.2001 jälkeen syntyneet
typistetyt koirat eivät saa osallistua näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin.
Antidopingvalvonta ja tunnistusmerkintä
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa
www.kennelliitto.fi.
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.

Palkintoesineet jaetaan kehässä sijoitusten yhteydessä. Myös luokkasijoittuneille on palkinnot, joista
pokaalin saa halutessaan vaihtaa kestokassiin.
Näyttelyalueella on kahvio, josta saa grillimakkaraa,
kuumia ja kylmiä juomia sekä suolaista ja makeaa purtavaa. Karvanlaatujen arvostelujen välissä on lounastauko. Lounasta voi ostaa hintaan 8 €, tarjolla on sekä
liha- että kasvisruoka lisukkeineen. Kahvion tuotto
menee lyhentämättömänä yhdistykselle.
Näyttelypaikalla on mahdollisuus ilmoittautua parikilpailuun hintaan 5 €/pari. Kilpailu on tarkoitettu
kahdelle samanrotuiselle, eri sukupuolta olevalle koiralle, joilla on sama omistaja tai kasvattaja.
Näyttelyssämme on lopuksi perinteiset Paras pää,
Paras väri ja Paras liikkuja -kilpailut. Niihin tuomari
kutsuu koiran laatuarvostelun yhteydessä, josta merkiksi esittäjä saa lipukkeen.

KIRPPUTORI!
Tuo itsellesi tarpeeton (koira)kama
myyntiin Erkkarikirpparille!
Laputa tavarat valmiiksi hinnalla ja
iin
nimelläsi/nimimerkillä, ja jätä myynt
yhdistyksen kirpparipöydälle.
eysTuotosta 50 % lahjoitetaan rodun terv
rahastoon, loput saat pitää.
Myymättömät tavarat myyjä kerää
n
mukaansa tai lahjoittaa yhdistykse
tuleviin mätsäreihin.

Tiedustelut – Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut:
Showlink Oy (arkisin klo 11–17) puh. (09) 8873 0320
tai sähköpostilla info@showlink.fi, muut tiedustelut:
Anne Haapakoski, jiiteen@gmail.com tai puh. 0400
728 717 (klo 17 jälk.). Tiedustelut näyttelypäivänä
Anne Haapakoski puh. 0400 728 717 tai Taina Nygård
puh. 045 346 9636.

Koronaohjeistusta

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi pyydämme, että liikkuessasi näyttelyalueella käytät kasvomaskia, myös esittäessäsi koiraa kehässä. Liikkeiden
esittämisen ajaksi voi kasvomaskin poistaa, mutta
tuomarin ja toisten koiranesittäjien läheisyydessä sitä
toivotaan käytettävän. (Sitä paitsi toivoohan bernhardinkoirien rotumääritelmä myös koirilta [tummaa]
maskia!)
Otathan muut huomioon pitämällä vähintään 1–2
metrin turvavälin muihin seurueisiin. Alueella noudatetaan Aluehallintoviraston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä
Suomen Kennelliiton ohjeita yleisötapahtumien ja
koiranäyttelyiden järjestämisestä.
Kiitos että tulet mukaan, turvallista matkaa!
P.S. Korteilla ei voi maksaa, eli myös käteistä
rahaa kannattaa varata mukaan! Näyttelyssä on
myös arpajaiset.
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Mäntsälä

NÄYTTELYPAIKKA:
Riihimäen Seudun Kennelkerhon majan alue
Kennelmajantie, 12210 Hausjärvi
https://riihimaenseudunkennelkerho.sporttisaitti.com/
kennelmaja-ja-halli/kennelmaja/
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(Porvoo)

(Helsinki)

