
NÄYTTELYNUMEROT JA SISÄÄNPÄÄSY
Oheisena näyttelyn aikataulu. Näyttelynumerot jaetaan sisäänpääsyn yhtey-
dessä. Otathan mukaan koiran rekisterikirjan, rokotustodistukset ja hakaneulan 
numerolapun kiinnittämistä varten. Muista myös koiran näyttelyremmi, makuu-
alusta ja vesikuppi! Koirien tulee saapua näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen 
annettua arvosteluajan alkamista, kuitenkin viimeistään kello 11:00. Näyttelyyn 
saapuessa jokaisesta koirasta on esitettävä rokotustodistus.

NÄYTTELYPAIKKA
Marketanpuisto, Pehtorinkuja 3, Espoo. Meille on varattu Marketanpuistossa oma 
pysäköintialue, kerrothan pysäköinninohjaajille, että olet tulossa näyttelyyn.
Café Margreteberg on auki klo 11-16. Tauon aikana Skyenterrierikerho tarjoaa 
kakkukahvit.

PALKINNOT
Kaikki palkinnot jaetaan rotukehässä.

TIEDUSTELUT
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Pawdium p. 040 148 7780 arkisin klo 
12–18 tai e-mail: pawdium@gmail.com. Muut tiedustelut Hanna Granlund puh. 
040-1805787

Mukavaa näyttelypäivää!

ENTRANCE
Please find enclosed the timetable. Ring numbers are handed out at the entrance. 
All dogs must have a pet passport or valid vaccination certificates. If a dog is found 
out not to meet the vaccination requirements, the entry fee is not returned. Dogs 
must arrive at the show site at least 1 hour before the estimated time of judging, 
but no later than at 11:00. 

VENUE
Marketanpuisto, Pehtorinkuja 3, 02940 Espoo. We have private parking there, 
please let the personnel know, that you are coming to our show.
Café Margreteberg is open 11-16 o’clock. During the lunch break, coffee and cake 
is served, courtesy of the Skye Terrier Club of Finland.

PRIZES
All prizes are given out in the ring.

INFORMATION
Information concerning entries: PawDium in English / på svenska 
+358 40 148 7780 or e-mail: pawdium@gmail.com 
Other information Hanna Granlund tel. + 358 40 1805787

Have nice Show Day!

Skyenterrierikerhon 
45-vuotisjuhlanäyttely

Skye Terrier Club of Finland  
45th Anniversary Specialty Show

29.8.2015 Marketanpuisto, Espoo

AIKATAULU /  TIMETABLE

KEHÄ /  RING 1

TUOMARI /  JUDGE: KIRSI  SAINIO 

SKYENTERRIERI / SKYE TERRIERS ....... 64 ..10:00

PENNUT / PUPPIES
urokset / males
Pikkupentuluokka / Puppy class 5-7 months ...1 ....10:00
Pentuluokka / Puppy class 7-9 months .....2
nartut / bitches
Pentuluokka / Puppy class 7-9 months .....1

urokset / males
Junioriluokka / Junior class ............................3 ....10:15
Nuorten Luokka / Intermediate class .........4
Avoin Luokka / Open class .............................5
Valioluokka / Champion class ....................12
Veteraaniluokka / Veteran class....................2

tauko noin 30 min. / appr. a half-hour break

nartut / bitches
Junioriluokka / Junior class ............................7 ....12:30
Nuorten Luokka / Intermediate class .........5
Avoin Luokka / Open class .............................6
Valioluokka / Champion class ....................11
Veteraaniluokka / Veteran class....................5

ROKOTUSMÄÄRÄYKSET
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväk-
symiä rokotusmääräyksiä. Koiralla tulee olla rokotustodistus (ro-
kotuskirja tai lemmikkieläinpassi), johon on merkitty rokotteen 
viimeinen voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset 
rokotukset. Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla 
olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus annetaan pennulle 
kaksi kertaa. Tehosterokotteesta tulee tapahtumahetkellä olla 
kulunut vähintään 14 vrk (2 viikon varoaika). Ensimmäinen te-
hosterokote on voimassa 1 vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana 
annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenve-
don mukaisesti. Jos rokotustodistus on annettu ennen 1.7.2010, 
eikä siihen ole kirjattu uusintana annetun tehosterokotuksen vii-
meistä voimassaolopäivää, on rokotus voimassa 3 vuotta.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotauti-
rokotuksesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 
14 vrk (kahden viikon varoaika). Alle vuoden ikäiselle koiralle 
annettu rokotus on voimassa 1 vuoden. Vähintään vuoden ikäi-
selle koiralle annettu rokotus on voimassa ko. rokotteen valmis-
teyhteenvedon mukaisesti. Jos rokotustodistus on annettu ennen 
1.7.2010, eikä siihen ole kirjattu tehosterokotuksen viimeistä voi-
massaolopäivää, on rokotus voimassa 2 vuotta. Jos koiran rokotus 
on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähin-
tään 14 vrk ennen tapahtumaa (kahden viikon varoaika)
Tartuntatauteihin liittyviä muita määräyksiä: Jos koira sairastuu 
penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään 
tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin tms. 
tarttuvaan maha-suolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla 
läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa 
oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia 
koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoidettava 
ennen kuin koira voi olla läsnä.
Tunnistusmerkintä: Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennellii-
ton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tunnistusmer-
kintänä hyväksytään tatuointi tai mikrosiru. Tunnistusmerkinnöis-
tä hyväksytään takautuvasti 1.1.2009 alkaen kaikki ISO 11784 
standardin mukaiset mikrosirut, joissa ei ole maakoodia käytössä. 
Sitä ennen rekisteröidyille koirille on hyväksytty ainoastaan Da-
tamars ja Lifechip (ent. Indexel) -merkkiset mikrosirut Suomessa 
tunnistusmerkityille koirille. 1.1.2010 alkaen rekisteröidyille koi-
rille hyväksytään ainoastaan maakoodittomat standardin mu-
kaiset tunnistusmerkintämikrosirut (koskee Suomessa tunnistus-
merkittyjä koiria). Tunnistusmerkinnät tarkastetaan pistokokein. 
Koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, suljetaan pois näyttelyistä. 
Mikäli tatuointi on epäselvä, koira saa osallistua, mutta omistajan 
on huolehdittava siitä, että koira tunnistusmerkitään uudelleen ja 
uudesta merkitsemisestä toimitetaan todistus näyttelytoimikun-
nalle kuukauden sisällä näyttelyistä.
Antidoping-valvonta: Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksy-
mät antidoping-säännöt ovat astuneet voimaan 1.1.2007. Do-
pingvalvonta koskee kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyt-
telyitä, kilpailuja ja kokeita. Tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi

VACCINATION INSTRUCTIONS
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 ra-
bies. Please, check the custom regulations for importing dogs to 
Finland. Check also your own country’s regulations for safe return.

Distemper vaccination: To be allowed in a show or trial in Finland, 
the dog must be vaccinated at least twice against distemper and 
at least 14 days must have passed between the second (booster) 
vaccination and the show. Vaccinations for dogs less than one year 
of age are valid for one year. Booster vaccinations for dogs over one 
year of age are valid for three years and no waiting period is requi-
red. If the distemper vaccination has expired it must be renewed 
14 days before the show or trial at the latest (two weeks’ waiting 
period).

Rabies vaccination: To be allowed in a show or trial in Finland, the 
dog’s first rabies vaccination must be at least 14 days old. Rabies 
vaccinations are valid for one year if given to a dog less than one 
year of age. Booster vaccinations for dogs over one year of age are 
valid for two years. However, rabies vaccinations are only valid for 
one year if the dog takes part in earth dog trials or hunting. If the 
rabies vaccination has expired it must be renewed 14 days before 
the show or trial at the latest (two weeks’ waiting period). Detailed 
instructions on the website: http://www.evira.fi/portal/en/ani-
mals_and_health/import_and_export/

Further regulations
In case of distemper, infectious hepatitis, kennel cough or other 
infectious respiratory infection, parvovirus, diarrhoea 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 dog is allowed to attend shows, tests or 
competitions.

Identification markers
An identification marker (either Lifechip (Indexel) or Datamars 
microchip or tattoo) has been compulsory in all official Finnish 
Kennel Club dog shows, trials and competitions since 1.1.2001. 
Starting from 1.1.2009, the Finnish Kennel Club has approved all 
microchips compliant with the ISO 11789 standard that do not 
contain a county code. ISO 11784 standard-compliant chips were 
approved on 1.6.2009.

Antidoping
The Anti-Doping rules, approved by the Council of the Finnish Ken-
nel Club (27.11.2005) have come into force on 1.1.2007. These 
rules concern all the shows, trials and tests approved by the Finnish 
Kennel Club. Visit also www.kennelliitto.fi for current information.


