Tervetuloa Skyenterrierikerhon
Open showhun 13.8.2022!

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton
hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä.

Ohessa on Open showmme arvioitu aikataulu sekä
tietoa rokotusmääräyksistä ja muista tärkeistä asioista.
Näyttelynumeron saat näyttelypäivän aamuna
buffetista näyttelypaikan päärakennuksesta. Arvostelu
alkaa klo 11.00. Tuomarina toimii Elina Haapaniemi.

Koiralla tulee olla rokotustodistus, johon on merkitty
rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, koiran
tunnistetiedot ja edelliset rokotukset. Koiran
rokotustodistuksen tai -passin lisäksi myös
Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus toimii
virallisena rokotustodistuksena kotimaisissa
koiranäyttelyissä ja -kokeissa. 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).

Muistathan ottaa mukaan näyttelyyn koirasi
rokotustodistuksen ja hakaneulan numerolapun
kiinnittämistä varten. Muista myös koiran
näyttelyhihna, makuualusta ja vesikuppi.
Näyttelyalueella on vesipiste.
Näyttelypaikka
Näyttelypaikka on Härkälän Monitoimikeskus,
Otalammentie 193, 03300 Otalampi/Vihti
Ajo-ohjeet: Päivittämättömät navigaattorit saattavat
ohjata talonumerolla 193 keskelle peltoa n.500 metrin
päähän (saman tien varteen). Tällöin vaihda
numeroksi 277, jolloin navigaattori ohjaa sinut pihaan
asti.
Google Maps ohjaa sinut perille, kun kirjoitat hakuun
Härkälän Monitoimikeskus. Otalammentieltä pihaan
ohjaa musta kyltti "Härkälän Koulu". Parkkitilat
alapihalla. Näyttelykehä on alapihan hiekkakentällä
(”Urheilukentällä”).
Buffetti, kerhotarvikemyynti, Kelynse-myyntipiste sekä
WC:t sijaitsevat Juhlatila Härkälän päärakennuksessa.
Maksutapana MobilePay sekä käteinen. Kelynseostokset voit maksaa myös pankkikortilla.
Huomioittehan, että koirat eivät saa tulla sisätiloihin!
Aikataulu
Urokset …………………………………..……. 15
11.00
(urosten ja narttujen välissä noin 30 min tauko)
Nartut ………………………………..………… 13
Lisäluokat

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). Koira saa
osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen
jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Lisäluokat
Lapsi ja koira-kilpailu
Parikilpailu (saman omistajan tai kasvattajan 2 koiraa)
Jälkeläisluokka (isä/emä ja vähintään 2 jälkeläistä)
Kolme sukupolvea-luokka
Kasvattajaluokka (3-5 koiraa)

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.

Ilmoittautuminen lisäluokkiin paikan päällä buffetissa
viimeistään urosten ja narttujen välissä olevan
arvostelutauon aikana. Osallistumismaksu 5 euroa
/luokka.

Turistikoirat
Turistikoirat ovat tervetulleita näyttelyymme, mutta
muistathan, että rokotusmääräykset ja
tunnistusmerkintäsäännöt koskevat myös niitä.

Valokuvaus
Kaikki koirat valokuvataan kehän jälkeen. Kuvaajana
toimii Kati Lönnström. Mikäli joudut lähtemään ennen
näyttelyn päättymistä, ilmoitathan siitä.

Tiedustelut
Heidi Honkanen 040 192 7667
Hanna Granlund 040 180 5787

