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Schipperkejen erikoisnäyttely järjestetään 
25.9.2021   
Tammelassa Mustialan Maaseutuoppilaitoksen piha 
-alueella.
Osoite Renkituvantie 10, 31310 Mustiala
Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu 
koiramäärineen.
Näyttely järjestetään ulkona puiston nurmikko alu-
eella, joten varauduthan sään mukaiseen varustuk-
seen.

Arvostelu alkaa kello 12.00. Rokotustodistusten tar-
kistus toteutetaan pistokokein. Koirien tulee saapua 
näyttelypaikalle  noin tuntia ennen annettua arvos-
teluajan alkamista.  
Tuomarina toimii Nina Janger, varalla Helin Tenson. 

Aikataulu  

Schipperkejä... .55 

Pennut 

Urokset 

Nartut 25...............................14.00 

Ota mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, ro-
kotustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun 
kiinnittämistä varten kannattaa varata,hakaneula 
tms.  Muista myös näyttelyremmi, makuualusta ja 
vesikuppi!  

ROKOTUSMÄÄRÄYKSET: Näyttelyssämme nou-
datetaan Suomen Kennelliiton rokotusmääräyksiä. 

Penikkatautia vastaan koiran pitää olla rokotettu 
vähintään kaksi kertaa.   

Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla 
kulunut vähintään 21 vrk. 

Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä 
raivotautirokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä 
olla kulunut vähintään 21 vrk.  
Alle vuoden iässä annettu rokotus on voimassa yh-
den vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut 
rokotukset ovat  voimassa ko. rokotteen valmisteyh-
teenvedon mukaisesti. Vanhentuneen penikka- ja 
raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran rokotus on 
vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa 
uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa. 
1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat eivät 
saa osallistua näyttelyihin. Näyttelyssä noudatetaan 
Suomen  Kennelliitto ry:n näyttelysääntöjä. Kaikkien 
näyttelyyn osallistuvien koirien on oltava tunnistus-
merkitty joko tatuoimalla tai Indexel/Lifechip-  tai 
Datamars- mikrosirulla. Mikäli koira on merkitty jol-
lain muulla kuin Indexel/Lifechip- tai Datamars- mik-
rosirulla, sen mukana on oltava lukulaite, jolla siru 
voidaan lukea 

Arvostelut ovat sähköisessä muodossa ja ne voi 
lukea sähköisestä luettelosta, Showlinkin tulospal-
velusivustolta tai  Jalostustietojärjestelmästä. Arvos-
telu lähetetään myös pienellä viiveellä ilmoittajan 
antamaa sähköpostiosoitteeseen.  

Näyttelypaikalle voi tuoda myös turistikoiria, jos ro-
kotustodistus on mukana ja rokotukset kunnossa. 
Näyttelyn palkintoruusukkeet, pokaalit ja ruokapal-
kinnot jaetaan kehässä. Ruokapalkinnot on lahjoit-
tanut sponsorimme Royal Canin. 

Mustialan alueella on pidettävä ympäristö siistinä, 
joten korjaathan kaikki jälkesi. Myös koirien jätökset 
on siivottava  niille varattuihin roskapusseihin. 
Huolehdithan turvaväleistä ja hyvästä käsihygieni-
asta. Alueella on käsidesiä.  
Paikalla on pienimuotoinen buffetti. 

Tervetuloa Schipperkejen erikoisnäyttelyyn Tammelaan! 




