
TERVETULOA ERIKOISNÄYTTELYYN!
Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu luokkakoh-
taisine koiramäärineen sekä ilmoittamanne koiran numerolappu. 
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, roko-
tustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä 
varten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös näyt-
telyremmi, makuualusta ja vesikuppi.
Näyttelyalue avataan klo 8.00. Näyttely on yleisölle ilmainen. 
Rokotustodistusten tarkistus suoritetaan pistokokein 8.00 – 12.00 
välisenä aikana. Näyttelypaikalle tulee saapua noin tuntia ennen 
arvioitua arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään klo 12. 
Arvostelu kehissä alkaa klo 10.00. Näyttelyyn osallistujalla on vas-
tuu saapua ajoissa näyttelypaikalle. Tuomarit arvostelevat kes-
kimäärin 15–20 koiraa tunnissa, osa mahdollisesti nopeammin. 
Arvostelusta myöhästynyt koira voi saada ainoastaan laatuarvos-
telun.
Arvostelun jälkeen voivat halutessaan poistua kaikki muut paitsi 
ROP-pennut, ROP-koirat, ROP-juniorit, ROP-veteraanit sekä ro-
tunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kasvattajaluokkiin & jälkeläis-
luokkiin kuuluvat koirat.
Loppukilpailut alkavat rotukehien päätyttyä.

Näyttelypaikka
Näyttelypaikkana toimii Tuorlan Majatalo.
Näyttelypaikan osoite on Tuorlantie 1, 21500 Kaarina. 

Tuorlan majatalossa on samaan aikaan normaalia lounas- ja kah-
vilatoimintaa, joten myös näyttelyväki on tervetullut lounaalle ja 
kahville. Pankkikortti käy maksuvälineeksi Tuorlan Majatalossa.

Näyttelyn parkki on ilmainen. Majatalon välittömässä läheisyy-
dessä olevalle parkkialueelle saavat pysäköidä VAIN siellä yöpy-
vät sekä näyttelyn ulkopuoliset lounasvieraat.

• Muistattehan huolehtia näyttelyalueen siisteydestä ja kerätä 
koirienne jätökset. 

• Näyttelyteltat saa pystyttää vain niille merkityille paikoille. 
• Koiria ei saa jättää autoihin ollenkaan! Ei edes ovet auki!

Hinnasto & Luettelo
Ei pysäköinti- tai sisäänpääsymaksua.
Sähköinen luettelo 2,99€
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tu-
lospalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App 
Store- ja Google Play -sovelluskaupoista nimellä ”Showlink-mobiili”. 
Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluskaupassa on 2,99 €. Lu-
ettelon voi sovelluksessa tilata ja maksaa jo ennen näytelyä, mutta 
luettelon sisältö julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.

Sähköiset arvostelut
Näyttelyssä on käytössä sähköiset arvostelut, joten kehästä ei 
jaeta paperista arvostelulomaketta. Arvostelut lähetetään koi-
ran arvostelun päätyttyä ilmoittajan sähköpostiosoitteeseen. Ne 
ovat luettavissa myös Showlinkin tulospalvelusta sekä Kennellii-
ton jalostustietojärjestelmästä koirasi tiedoista.

Palkinnot
Palkinnot jaetaan kehissä. Palkintoja ei lähetetä postitse.

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
040-845 7274 / Nina Juoperi
Koirien ensiaputaitoinen henkilö paikalla koko päivän koiria varten.
Turistikoirat saavat tulla näyttelyalueelle, jos kaikki rokotukset ovat 
kunnossa ja koirille on esittää rokotustodistus.

Rokotusmääräykset
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen 
hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme rokotukset pisto-
kokein. Jos koiran osallistuminen hylätään puutteellisten roko-
tusten takia, ilmoittautumismaksua ei makseta takaisin.
Penikkatautia-, parvovirusripulia- ja tarttuvaa maksatuleh-
dusta vastaan koiran pitää olla rokotettu vähintään kaksi kertaa. 
Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut 
vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä an-
nettu tehosterokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden 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 rokotus 
on voimassa yhden vuoden. 
Vuoden iässä tai vanhempana annetut rokotukset ovat voimassa 
ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli-ja tarttuva mak-
satulehdusrokotuksen sekä raivotautirokotuksen varoaika: 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapa-
uksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon 
varoaika). Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päät-
tymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen, 
kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusri-
puliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa 
olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viik-
koa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireetto-
mia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoidettava 
ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt 
ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myön-
tämiä 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 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.

23.7.2022  Tuorlan Majatalo, Kaarina

Suomen bordercolliet 
ja australiankelpiet
erikoisnäyttely 2022



Arvioitu arvosteluaikataulu

LOPPUKILPAILUT
Paras pentu .................... Maritha Östlund-Holmsten 
Paras junior .................... Maritha Östlund-Holmsten 
Paras jälkeläisryhmä ...................................Sue Morley
Paras veteraani  ............................................Sue Morley
Paras kasvattajaryhmä  ..............................Sue Morley
Best in Show .................. Maritha Östlund-Holmsten

KEHÄ 1  
Sue Morley, Iso-Britannia
bordercollie......................................................78 10.00
- pennut ...........................................................10 
urospennut (5-7kk) ..........................................................2 
urospennut (7-9kk) ..........................................................1 
narttupennut (5-7kk) ......................................................4 
narttupennut (7-9kk) ......................................................3 
- urokset ..........................................................25 
Junioriluokka ....................................................................7 
Nuorten luokka ................................................................2 
Avoin luokka .....................................................................5 
Käyttöluokka ....................................................................1 
Valioluokka .......................................................................7 
Veteraaniluokka ...............................................................3 
* nartut (tuomarinmuutos 20.7.) ........................43 12.15
Junioriluokka ..................................................................10 
Nuorten luokka ................................................................6 
Avoin luokka ...................................................................14 
Käyttöluokka ....................................................................1 
Valioluokka .......................................................................9 
Veteraaniluokka ...............................................................3
Kasvattajaluokka .............................................................6 
Jälkeläisluokka ..................................................................4
Gran Turismo -kilpailu

 
Mikäli haluatte peruuttaa bordercollie narttunne osallis-
tumisen tuomarinmuutoksen vuoksi, lähetä perumistieto 
ennen rodun arvostelun alkamista sähköpostitse osoittee-
seen rahastonhoitaja.sbcak@sbcak.fi ja kirjoita viestiin koi-
rasi nimi, numerolapun numero, nimesi sekä tilinumerosi.

KEHÄ 3  
Maritha Östlund-Holmsten, Ruotsi
australiankelpie ..............................................45 11.00
- pennut .............................................................5 
urospennut (5-7kk) ..........................................................1 
urospennut (7-9kk) ..........................................................2 
narttupennut (5-7kk) ......................................................1 
narttupennut (7-9kk) ......................................................1 
- urokset ..........................................................16 
Junioriluokka ....................................................................2 
Nuorten luokka ................................................................1 
Avoin luokka .....................................................................7 
Valioluokka .......................................................................4 
Veteraaniluokka ...............................................................2 
- nartut  ............................................................24 
Junioriluokka ....................................................................3 
Nuorten luokka ................................................................2 
Avoin luokka .....................................................................7 
Käyttöluokka ....................................................................1 
Valioluokka .......................................................................6 
Veteraaniluokka ...............................................................5 
Kasvattajaluokka .............................................................3 

Hauskaa, aurinkoista ja lämmintä 
näyttelypäivää kaikille!
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Päärakennus, ruokasali Tähkä
Tuorlan majatalo, vastaanotto
Koulurakennus, auditorio
Opiskelija-asuntolat A-D
Tuulenpesä
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8
9
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Viljamakasiini, puutarhamuseo
Puiston kalustovaja
Konehalli, opetustyöpaja
Konesuoja
Puutarhaluokat, kasvihuoneet, pakkaamo
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Sipilä
Rantasauna, laavu
Observatorio
Floristiikkatalo
Paja
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Tornit ja autokatos
Konela
Mylly
Luontopaja
Utopia

21
22
23
24
25

Näytemaa
Jalkapallokenttä
Viljakuivuri
Biokaasulaitos
Viherpaja, emolehmäpihatto,
sikala, koetupa
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Ammattiopisto Livia TUORLAN KARTTA
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