
Tervetuloa erikoisnäyttelyyn 7.8.2021! 
Kiitos kaikille ilmoittautujille! Tervetuloa viettämään hauska 

päivä tiibetinterriereiden parissa! Oheisena koirasi 

näyttelynumero. Lähetämme jokaiselle sähköisen 

numerolapun. Jollet saa tulostettua sitä mukaasi, saat 

numerolappusi kehästä, kun saavut paikalle. 

Rokotustodistusten tarkastus alkaa kello 8:30. Koirat on 

tuotava paikalle vähintään tuntia ennen arvioidun 

arvostelun alkamista, kuitenkin viimeistään kello 12. Muista 

ottaa mukaan oheinen koiran näyttelynumero sekä 

rekisteri- ja rokotustodistukset, vesikuppi, pehmeä 

makuualusta, kestävä panta, talutin ja näyttelyhihna. 

Numerolapun kiinnittämistä varten kannattaa varata 

hakaneula tms. Muistathan huolehtia koiran juottamisesta 

päivän kuluessa!  

NÄYTTELYPAIKKA  

HYVINKÄÄN ELÄINPALVELUKESKUS  

OSOITE LYIJYKATU 8, HYVINKÄÄ  

Näyttelypaikan toivomuksia sekä muita ohjeita 

erkkaripaikkaa ajatellen  

* toiveena olisi, että kentälle ei mennä ulkokengät jalassa 

kuran, kivien ja hiekan kulkeutumisen vuoksi. Sisäkengät 

mukaan tai voi olla sukkasiltaankin.  

* toinen toive on, että pissa/kakka/oksennusvahingoista 

tultaisiin sanomaan rehellisesti. Vahinkopaikat tulee 

merkata kartioilla ja hallin henkilökunta siivoaa ne.  

ROKOTUSMÄÄRÄYKSET:  

Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä 

rokotusmääräyksiä. HUOM! Uudet rokotusmääräykset voimaan 1.1.2015. 

Penikka- että raivotautirokotusten osalta tuli muutoksia varoaikoihin, jotka 

pitenivät kolmeen viikkoon. Penikkatautia vastaan koiran pitää olla 

rokotettu 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 penikka- ja raivotautirokotuksen varoaika: Jos 

koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia 

vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). Typistetyt 

koirat: 1.3.2001 lähtien kaikki ennen 1.1.2001 syntyneet typistetyt koirat 

voivat osallistua näyttelyihin riippumatta siitä, minkälainen koiran tausta 

on. 1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat eivät saa osallistua 

näyttelyihin. Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliitto ry:n 

näyttelysääntöjä. Kaikkien näyttelyyn osallistuvien koirien on oltava 

tunnistusmerkitty joko tatuoimalla tai Indexel/Lifechip- tai Datamars-

mikrosirulla. Mikäli koira on merkitty jollain muulla kuin Indexel/Lifechip- 

tai Datamars-mikrosirulla, sen mukana on oltava lukulaite, jolla siru 

voidaan lukea.  

 

 

Antidoping –valvonta  

Suomen Kennelliiton 

valtuuston hyväksymät antidoping –säännöt ovat astuneet voimaan 

1.1.2007. Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä 

näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa 

www.kennelliitto.fi  

Ilmoittautumisia  

koskevat tiedustelut 

Petra Sankelo p: 050 356 2261  

e-mail: 

puheenjohtaja@tiibetinterrierit.com  

Info näyttelypäivänä:  

Heidi Kärkkäinen p: 040 671 2345  

e-mail: sihteeri@tiibetinterrierit.com 

ARVIOITU AIKATAULU: 

KEHÄ 1 

Torbjörn Skaar 

UROKSET 

PEN 5-7 kk  3  10:00 

NARTUT 

*PEN 5-7 kk  5  

*PEN 7-9 kk  3  

UROKSET 

JUN 5  10:30 

NUO 3  

AVO 2  

VAL 4  

VET 2  

JUNIOR HANDLER 

14-17-v 2 11:45 

Paul Stanton 

NARTUT 

JUN 4  12:00 

NUO 3  

AVO 6  

VAL 8  

VET 2  

ROP   Paul Stanton 

ROP-kasvattaja   Torbjörn Skaar 

ROP-veteraani   Paul Stanton 

ROP-pentu   Torbjörn Skaar 

ROP-jälkeläisryhmä  Torbjörn Skaar

 

 


