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SUOMEN ENGLANNINBULLDOGGIYHDISTYKSEN

Pääerikoisnäyttely

4.9.2021 Helsinki, Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus
Lämpimästi tervetuloa Sebyn
50-vuotisjuhlanäyttelyyn kaikille!
Juhlavuoden piti olla meille merkittävä ja tapahtumarikas
vuosi. Pandemia on kuitenkin rokottanut meitä, mutta siitä huolimatta saimme järjestettyä jo 34:n erikoisnäyttelyn.
Näyttelyyn on ilmoitettu 95 bulldoggia.
Kiitos kaikille näytteilleasettajille, sponsoreille sekä toimikunnalle!
Tehdään tästäkin näyttelystä ikimuistettava!
Tuomareina näyttelyssä toimivat Alison Gunson (kennel
Wyecaple) ja Maria Taylor (kennel Hillplace).
Alison Gunson arvostelee nartut sekä valitsee näyttelyn
ROP-koiran, ROP-pennun ja ROP-kasvattajan. Maria
Taylor arvostelee urokset ja valitsee ROP-veteraanin ja
ROP-jälkeläisluokan.
Oheisena näyttelymme aikataulu ja koirasi näyttelynumero. Arvostelu kehässä alkaa kello 10:00.
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. Alueella
on roska-astioita. 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.

Koronaan liittyvä ohjeistus

Etelä-Suomen aluehallintoviraston uudet kokoontumisrajoitukset astuivat voimaan 20.8.2021. Alueellisesti rajatussa
ulkotilassa saa olla enintään 50 henkilöä.
Huomioithan seuraavat ohjeet:
– Näyttelyalueelle ei saa tulla oireisena!
– Koirien rokotukset tarkistaan näyttelyn aikana pistokokeilla!
– Näyttelyalue on jaettu kahteen lohkoon. Jako lohkoihin
tapahtuu näyttelyalueelle tullessa. Pysythän omassa lohkossasi koko näyttelyn ajan ja poistut näyttelyalueelta
koirasi arvostelun jälkeen.
– Jokaiseen lohkoon on oma sisääntulo.
– Narttujen arvostelu alkaa klo 13:30. Pyydämme narttujen omistajia saapumaan paikalle vasta noin tuntia ennen
arvioitua arvostelun alkua, mikäli mahdollista.
– Vain yksi henkilö/ilmoitettu koira. Paikalla ei ole lipun-

myyntiä.
– Näyttelyyn ei saa tuoda turistikoiria.
– Kehässä ja muualla näyttelyalueella on huolehdittava riittävistä turvaväleistä.
– Tuomarit, toimihenkilöt ja näytteilleasettajat eivät kättele.
– Tuomari voi halutessaan pyytää esittäjää näyttämään koiran purennan.
–K
 ehäteltassa saavat olla vain tuomari ja kehätoimitsijat.
– Näyttelyalueella on vahva suositus kasvosuojan käytöstä,
kehässä se on pakollista. Kasvosuojia on tarjolla molemmissa lohkoissa.
– Muista myös huolehtia riittävästä käsihygieniasta. Käsidesiä on tarjolla molemmissa lohkoissa.

NÄYTTELYPAIKKA JA AJO-OHJEET

Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus
Osoite: Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki.
Ajo-ohjeet:
Kehä I suunnasta tultaessa nouse Tuusulan moottoritieltä nro 45 rampista Tuomarinkylä ja Paloheinä. Aja liikenneympyrästä suoraan ja olet Vanhalla Tuusulantiellä, josta
viitoitus ’Vinttikoirakeskus’.
Kehä III:n suunnasta tultaessa nouse pois Tuusulan moottoritieltä nro 45 rampista Tammisto. Käänny rampin päässä olevista liikennevaloista vasemmalle ja seuraa Vanhaa
Tuusulantietä, joka kaartaa moottoritien alituksen jälkeen
oikealle. Vanhalta Tuusulantieltä viitoitus ’Vinttikoirakeskus`.
Ajo-ohjeita voi ennen näyttelyä kysyä numerosta
0503612791 (klo 19-21) ja näyttelypäivänä numerosta
0503612791.

TIEDUSTELUT KOIRIEN
ILMOITTAUTUMISISTA

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

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. Jotta koira voi
olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla 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 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 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

Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi

Tunnistusmerkintä

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 tapahtumaan.

NÄYTTELYILMOITTAUTUMISEN
PERUUTTAMINEN

Näyttelyssämme on uroksille tullut tuomarinmuutos,
joka on merkitty aikatauluihin *-merkillä. Mikäli haluat
peruuttaa osallistumisen tuomarinmuutoksen vuoksi,
lähetä maksajan tiedot ja tilinumero, koiran numerolappu sekä kopio kuitista viimeistään 3.9. sähköpostitse rahastonhoitajalle osoitteeseen: viivi.alaluusua@gmail.com
Näyttelytoimikunnalla on oikeus periä ilmoittautumismaksun palauttamisesta aiheutuvat pankki- ja käsittelykulut.

TURISTIKOIRAT
Valitettavasti vallitsevan tautitilanteen vuoksi turistikoiria
ei voi tuoda näyttelyyn.

NÄYTTELYPALVELUT
Kahvilasta saatavilla kahvia, virvokkeita, suolaista ja makeaa pikkusyötävää.

Mobiililuettelo

Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on
ladattavissa App Store- ja Google Play -sovelluskaupoista
ilmaiseksi nimellä Showlink. Mobiililuettelon hinta sovelluksessa ostettuna on 2,99 € ja sen voi tilata ja maksaa
sovelluksen kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo
julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.

TULOSPALVELU

Näyttelyssämme on Showlinkin online-tulospalvelu, jota
pääset seuraamaan osoitteessa www.showlink.fi. Käytössä
ovat myös sähköiset kirjalliset arvostelut. Arvostelut lähetetään koiran arvostelun päätyttyä sähköpostitse ilmoittautumisessa annettuun sähköpostiosoitteeseen ja ovat
luettavissa Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä ja tulospalvelun sivuilta. Mikäli järjestelmä ei toimi, kirjoitammenäyttelyssämme paperiset arvostelut.

KIERTOPALKINNOT
Perinteiseen tapaan näyttelyssämme jaetaan useita kiertopalkintoja. Kiertopalkinnot jaetaan narttujen vastaavan
luokan jälkeen. Mikäli luokan voittanut uros on poistunut
näyttelystä, palkitaan narttu. Luokan voittaneen uroksen
omistajaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta poistumisestaan.
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.
Jos hallussasi on erikoisnäyttelyn 2020 kiertopalkinto, niin
voit palauttaa sen ennakkoon tai heti näyttelypaikalle tultuasi tuomariteltan yhteydessä olevaan palkintopisteeseen.

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 2021 näyttelytoimikunta

AIKATAULUT
KEHÄ 1
Tuomarit Maria Taylor ja Alison Gunson, Iso-Britannia
Kehätoimitsijat Anu Ahlroos-Lehmus ja Anita Sandqvist
Maria Taylor, Iso-Britannia
* englanninbulldoggi urokset....................................... 45
- pennut.............................................................................. 5
5–7 kk.................................................................................. 5
- urokset............................................................................ 40
Junioriluokka..................................................................... 9
Nuorten luokka.................................................................. 4
Avoin luokka.................................................................... 15
Valioluokka......................................................................... 8
Veteraaniluokka................................................................. 4
Alison Gunson, Iso-Britannia
englanninbulldoggi nartut............................................ 50
- pennut.............................................................................. 3
5–7 kk.................................................................................. 2
7–9 kk.................................................................................. 1
- nartut ............................................................................. 47
Junioriluokka................................................................... 13
Nuorten luokka.................................................................. 6
Avoin luokka.................................................................... 12
Valioluokka......................................................................... 8
Veteraaniluokka................................................................. 8
ROP-koiran valinta
Tuomari Alison Gunson
ROP-veteraanin valinta
Tuomari Maria Taylor
ROP-pennun valinta
Tuomari Alison Gunson
Näyttelyn vanhimman koiran palkitseminen
Tuomarit Alison Gunson ja Maria Taylor
Parhaan juniorikoiran valinta
Tuomarit Alison Gunson ja Maria Taylor
Parhaan nuorten luokan koiran valinta
Tuomarit Alison Gunson ja Maria Taylor
Parhaan avoimen luokan koiran valinta
Tuomarit Alison Gunson ja Maria Taylor
Parhaan valioluokan koiran valinta
Tuomarit Alison Gunson ja Maria Taylor
Näyttelyn parhaan suomalaisista vanhemmista
syntyneen koiran valinta
Tuomarit Alison Gunson ja Maria Taylor
Kasvattajaluokka........................................................6
Tuomari Alison Gunson
Jälkeläisluokka............................................................3
Tuomari Maria Taylor

10.00

13.30

n. klo 17:00

Seuraa näyttelyn tuloksia:
https://tulospalvelu.kennelliitto.fi/

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

THE BULLDOG CLUB OF FINLAND

Specialty Show
4.9.2021 Helsinki, Tuomarinkartano

Welcome to our Specialty Show!
The official Specialty Show of the Bulldog Club of Finland
is held this year for the 34th time.
It is a pleasure to announce that there is a good amount
of entries at the show also this weird year, altogether 95
bulldogs.
It has always been a tradition at our show to invite judges
from the home country of the breed. This year bulldogs
will be judged by Alison Gunson (kennel Wyecaple)ja Ms
Maria Taylor (kennel Hillplace).
We wish everyone a pleasant and safe day at the show!
Attached is the schedule of the show and entry numbers of
your bulldog. Judging in the ring begins at 10.00 a.m.
We check the registration papers and vaccination certificates of the dog randomly during the exhibition. 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.
There is no ticket sale.
Dogs not entering the exhibition are not allowed at the
area.

Instructions regarding Covid

Regional State Administrative Agency for Southern Finland
Restriction for public gatherings and outdoor events
(valid from August 20th, 2021)
The number of participants in public events is limited to 50
people in enclosed outdoor spaces. Outdoor events may be
organized for more than 50 people only if those attending
are divided into separate blocks.
Therefore, exhibition area is divided into two separate
blocks with separate entries. Participants will be guided to
the right block when entering the area.
Only one person per bulldog entering the exhibition.
Dog’s vaccinations are randomly tested during the exhibition.
Do not enter the exhibition area if you have any Covid 19
-symptoms!

We strongly recommend wearing a facemask at all times,
in the ring it is obligatory. Organisers in both blocks provide masks.
Remember to take care of good hand hygiene. Sanitizers
are provided to you at both blocks.

Take note of the following
guidelines:
– Please, stay in your designated block during the whole
exhibition and leave the area after your bulldog has been
judged.
– Judging bulldog bitches begins at 13:30. We request that
if possible, their owners do not arrive the exhibition area
more than an hour before judging.
– Maintain a safe distance from others at the ring and other
exhibition area at all times.
– J udges, officials and exhibitors do not shake hands.
– J udge may ask the handler to show their bulldog´s bite.
– Only judges and officials are allowed to enter the tent at
the ring

DRIVING INSTRUCTIONS
The address of the show venue is Tuomarinkartanontie 1,
Helsinki.
When approaching Tuomarinkylä Sighthound Centre
from the North:
Take the route Tuusulantie (route 45) to Helsinki and take
the exit Tammisto–Tapaninkylä. After the exit turn straight
to left at traffic lights to destination Paloheinä–Tuomarinkylä. Follow the road until you see a big blue sign stating
Tuomarinkylä. Turn to left.
When approaching from the South:
Take the route Tuusulantie (route 45) and take the exit
Tuomarinkylä–Itä-Pakila–Paloheinä. Take the second
exit from the runabout to destination Tuomarinkylä. The
Sighthound Centre is on the right side of the road.

RESTAURANT SERVICES
You can buy drinks and snacks from the Sighthound Centre cafe.

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

MORE INFORMATION ABOUT THE SHOW

Further regulations

If you need more information about the show, you can contact Marjo Sneck, mssneck@windowslive.com or The show
committee +358 503612791 (aft er 6 p.m.).

In case of distemper, infectious hepatitis, kennel cough or
other infectious respiratory infection, parvo virus, diarrhea
or other infectious gastroenteritis, the dog is not allowed to
shows, trials or competitions before at least two weeks have
passed without symptoms. The same limitation applies to
symptom free dogs of the same household. External and
internal parasite infections shall be duly treated before a

Vaccination regulations
The shows are subject to the vaccination directions approved by the Finnish Kennel Club. All dogs participating in
shows or trials must have a valid certificate of vaccinations
against distemper and rabies. Please, check the custom regulations for importing dogs to Finland. Check also your
own country’s regulations for safe return.
Distemper, parvovirus and canine hepatitis vaccination:
The dog must be vaccinated against canine distemper, canine parvovirus, and infectious canine hepatitis at least
twice. On the day of the event, at least 21 days must have
passed since the administration of the booster vaccination.
A booster vaccination administered to a dog less than one
year old is valid for one year. Booster vaccinations administered to a dog that is at least one year old are valid in
accordance with the summary of product characteristics
for the vaccine in question.
On the day of the event, at least 21 days must have passed since the administration of the dog’s first vaccination
against rabies. A vaccination administered to a dog less
than one year old is valid for one year. Vaccinations administered to a dog that is at least one year old are valid
in accordance with the summary of product characteristics
for the vaccine in question.
If a dog’s vaccination has expired, the vaccination must in
all cases be renewed at least 21 days before the event (threeweek withdrawal period). A dog may attend an event the
day after the withdrawal period has ended, i.e. on the 22nd
day after the administration of the vaccination.

dog is allowed to attend shows, tests or competitions.

Anti-doping
The Anti-Doping rules concern all the shows, trials and
tests approved by the Finnish Kennel Club. Visit also the
Finnish Kennel Club Anti-Doping site for current information.

Cropped and docked dogs
Cropped and docked dogs born after 1.1.2001 are not permitted to compete in shows and competitions in Finland.

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.

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

SCHEDULE
RING 1
Judges Maria Taylor and Alison Gunson, United Kingdom
Ring stewards Anu Ahlroos-Lehmus and Anita Sandqvist
Maria Taylor, United Kingdom
* Bulldog Dogs............................................................45
- puppies.........................................................................5
5–7 months.....................................................................5
- Dogs............................................................................40
Junior class.....................................................................9
Intermediate class..........................................................4
Open class.....................................................................15
Champion class..............................................................8
Veteran class...................................................................4
Alison Gunson, United Kingdom
Bulldog Bitches...........................................................50
- puppies.........................................................................3
5–7 months.....................................................................2
7–9 months.....................................................................1
- Bitches .......................................................................47
Junior class...................................................................13
Intermediate class..........................................................6
Open class.....................................................................12
Champion class..............................................................8
Veteran class...................................................................8
Best of Breed
Judge Alison Gunson
Best of Breed Veteran
Judge Maria Taylor
Best of Breed Puppy
Judge Alison Gunson
Oldest bulldog in the show
Judges Alison Gunson and Maria Taylor
Best of Breed Junior Class
Judges Alison Gunson and Maria Taylor
Best of Breed Intermediate
Judges Alison Gunson and Maria Taylor
Best of Breed Open Class
Judges Alison Gunson and Maria Taylor
Best of Breed Champion Class
Judges Alison Gunson and Maria Taylor
Best bulldog born from Finnish parents
Judges Alison Gunson and Maria Taylor
Best of Breed Breeder.............................................6
Judge Alison Gunson
Best of Breed Progeny Class...................................3
Judge Maria Taylor

10.00

13.30

approx. 17:00

Follow online-results:
https://tulospalvelu.kennelliitto.fi/

