
Oheisena näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi 
näyttelynumero. Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran re-
kisterikirja, rokotustodistukset, näyttelynumero ja -hihna, ma-
kuualusta, hakaneula sekä vesikippo. Ulkoiluta koirasi ennen 
näyttelyalueelle saapumista ja pidä näyttelyalue siistinä. 

Näyttelypaikka 
Näyttelypaikka: Wanha Villatehdas,  Hyvinkää.
Osoite: Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää
Varaa reilusti aikaa näyttelypaikalle saapumiseen sekä 
omalla autolla myös pysäköintiin. Näyttelyllä ei ole varsi-
naista omaa parkkialuetta vaan parkkipaikkoja löytyy Wil-
latehtaan piha-alueelta, Hyvinkään keskustan katujen varsil-
ta sekä viereisestä kauppakeskuksesta.
Huomioithan, että pysäköidessä tulee noudattaa yleisiä lii-
kennesääntöjä.

Rokotustodistusten tarkastus 
Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 8:30. Koirien tulee 
saapua näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen arvioitua ar-
vosteluajan alkamista, kuitenkin viimeistään klo 13:00. Huo-
lehdi siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla.

Palkinnot 
Palkintoesineet on noudettavissa näyttelyntoimistosta palkin-
tojenjakopisteestä näyttelyn ajan arvostelulomakkeen esittä-
mällä klo 16 mennessä. Palkintoja ei lähetetä postitse.

Tiedustelut 
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy, (ark. klo 11–17), puh. (09) 887 30 320, 
e-mail: info@showlink.fi
Muut tiedustelut: Sanna Porola, sannaporola@gmail.com tai 
040 746 8198 (arkisin klo 17 jälkeen)

Liput ja luettelot 
Sisäänpääsy ilmainen
Luettelo 5 €

Muuta  
Näyttelyhallin ulko-oven luona on Dogs & Deli -myyntikoju, 
josta voi ostaa mm. burgereita, hodareita ja juomia.
Muistathan myös kerätä koirien jätökset näyttelyalueelta. 
Kakkapusseja jaetaan rokotusten tarkastusten yhteydessä, 
sekä niitä saa myös näyttelyalueelta.

Turvallisuus
Noudatathan yleistä turvallisuutta näyttelyhallissa ja sen ym-
päristössä. Kulkuväylät on pidettävä avoimina. Kehien ym-
pärille ja seinustalle voi laittaa koirien häkkejä. 
Noudatathan järjestyksenvalvojien ohjeita paikan päällä.

Rokotusmääräykset 
Näyttelyssämme noudatetaan 
Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmää-
räyksiä. Jos koiran osallistuminen hylätään puutteellisten 
rokotusten takia, ilmoittautumismaksua ei makseta takaisin. 
Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai lemmik-
kieläinpassi), johon on merkitty rokotteen viimeinen voi-
massaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotukset. 
Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla 
voimassa seuraavat rokotukset:
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 mukaises-
ti.
Raivotautirokotus (rabies):Koiran ensimmäisestä raivotau-
tirokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähin-
tään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä an-
nettu 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 ta-
pauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen 
viikon varoaika).
Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymi-
sen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Tartuntataudit
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatuleh-
dukseen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, 
parvovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tuleh-
dukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se 
on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus kos-
kee myös saman talouden oireettomia koiria. Ulko- ja sisä-
loistartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira 
voi olla läsnä tapahtumassa.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyt-
telyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä tar-
kastaa tunnistusmerkinnän. Tunnistusmerkintä tarkastetaan 
ensisijaisesti koiran rekisteritodistuksesta ennen arvostelua/
suoritusta. Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet 
eivät tunnista, on koiran omistajalla oltava mukanaan lukulai-
te, joka kyseisen sirun pystyy lukemaan.
Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, 
tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä tapahtu-
masta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koi-
ran osallistumisen tapahtumaan.

Antidoping-valvonta
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton valtuus-
ton hyväksymiä antidoping-sääntöjä. Dopingvalvonta kos-
kee kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kil-
pailuja ja kokeita.
1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat eivät saa osallis-
tua näyttelyyn. 

Spanieliliiton erikoisnäyttely
Hyvinkää 7.10.2017



Arvosteluaikataulu
KEHÄ 1 
Tuus Van Adrichem Boogaert-Kwint, Alankomaat.. 54
kooikerhondje ...........................................54 10:00
- pennut ....................................................... 2 
- urokset ....................................................28 
- nartut  ...................................................... 24 12:00

KEHÄ 2
Kay Woodward, Iso-Britannia ................................79 
englanninspringerspanieli ........................ 79 10:00
- pennut ..................................................... 16 
- urokset ....................................................28 
- nartut  ......................................................35 12:30

KEHÄ 3
Colin Woodward, Iso-Britannia ..............................48 
fi eldspanieli .............................................. 17 10:00
irlanninvesispanieli ..................................... 6 
sussexinspanieli .......................................... 1 
clumberinspanieli ..................................... 24 12:00

KEHÄ 4
Astrid Straaijer, Alankomaat ..................................44 
barbet .......................................................20 10:00
lagotto romagnolo ................................... 24 
Mariikka Ala-Maakala ........................................... 12
Junior handler ................................................ 13:30
- nuoremmat ................................................ 4 
- vanhemmat ............................................... 8 

KEHÄ 5
Jose Romao Pereira Silva, Portugali .......................57 
espanjanvesikoira .....................................28 10:00
portugalinvesikoira ................................... 13 11:45
amerikanvesispanieli .................................. 1 
#cockerspanieli, pennut + ROP-pentu .... 15 

KEHÄ 6
Brian Foster, Iso-Britannia ......................................98 
cockerspanieli, urokset (paitsi pennut) .... 32 10:00
- urokset .................................................... 32 
walesinspringerspanieli ............................66 11:30
- pennut ....................................................... 5 
- urokset .................................................... 27 
- nartut  ...................................................... 34 

KEHÄ 7
Sara Nordin, Ruotsi ................................................73 
amerikancockerspanieli ........................... 34 10:00
- pennut ....................................................... 7 
- urokset .................................................... 13 
- nartut  ...................................................... 14 
cockerspanieli, nartut (paitsi pennut) 
+ ROP, ROP-vet, ROP-kasv, ROP-jälk......39 12:00

Tervetuloa näyttelyyn ja 
mukavaa näyttelypäivää kaikille!

Loppukilpailuiden tuomarit ja alustava järjestys:

BIS pentu  .............................. Astrid Straaijer

BIS jälkeläisryhmä  ........................................
..............Tuus van Adrichem Boogaert-Kwint

paras VSP  ........................Colin Woodward

BIS kasvattaja ...... Jóse Rõmao Pereira Silva

BIS veteraani  ...........................Sara Nordin

BIS  .......Tuus van Adrichem Boogaert-Kwint
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