
Tervetuloa basenjien erikoisnäyttelyyn 10.6.2017 

Renkomäen halliin! 
 

Kiitos ilmoittautumisesta Suomen Basenjit ry:n 
erikoisnäyttelyyn. Tämä kirje sisältää tärkeää tietoa 
onnistuneeseen näyttelypäivään, joten toivomme Sinun 
tutustuvan tähän huolella.  
 
Tuomari: Anneli Pukkila, Suomi 
 
Näyttelypaikka  
Erikoisnäyttely pidetään sisällä Renkomäen hallilla 
Lahdessa. Majoitusta on saatavilla lähiympäristön 
hotelleissa. Lisätietoja näyttelypaikasta löydät 

http://www.kennelpiiri.fi/salpausselka/tietoa-piirista/renkomaen-halli.  
 
Huolehdi näyttelypaikan siisteydestä, korjaa myös jätökset kakkapusseihin. HUOM!! Koirien 
ulkoiluttaminen naapureiden portinpielissä on ehdottomasti kielletty. 
 
Ajo-ohjeet  
Osoite: Simolankatu 2, 15680 Lahti.  

 
 
Lahdentieltä (4 / E75) poistu liittymästä 16 suuntaan Hollola tielle 167. Aja n. 1km ja käänny 
oikealle Orimattilantielle. Aja 700m ja käänny vasemmalle Simolankadulle. Käänny heti 
ensimmäisestä risteyksestä vasemmalle, näyttelyalueen portti on kadun vasemmalla puolella 
heti risteyksen vieressä. HUOM! Autoja ei saa pysäköidä Simolankadun varteen vaan ne tulee 
pysäköidä hallin parkkialueelle aitojen sisäpuolelle. Purkupaikka on hallin ovella, autot tulee 
siirtää parkkialueelle välittömästi purkamisen jälkeen. 
 
Numerolappu ja sisäänpääsy  
Ohessa on koirasi numerolappu, jolla saat näyttelyluettelon ja osallistumislahjan.  
Kaikkien rokotukset tarkastetaan ja rokotustarkastuksessa eläinlääkärille tulee esittää yhtä 
aikaa sekä rekisteri- ja rokotustodistus että itse koira. Koirien tulee olla paikalla vähintään 
tuntia ennen ohjeellista arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään klo 12. Näyttelypaikan portit 
avataan klo 8.00, jolloin rokotustodistusten tarkastus alkaa. Näyttelyssä on eläinlääkäri 
paikalla klo 12 asti.  
 
 

http://www.kennelpiiri.fi/salpausselka/tietoa-piirista/renkomaen-halli


Rokotusmääräykset ja tunnistusmerkintä  
Kaikkien näyttelypaikalle tuotavien koirien on oltava rokotettu Kennelliiton voimassaolevien 
rokotusmääräysten mukaisesti ja koirien on muutoinkin täytettävä em. ohjeessa 
tartuntatautien leviämisen varalta annetut määräykset. Kaikkien näyttelypaikalle tuotavien 
koirien on oltava myös tunnistusmerkitty Kennelliiton voimassaolevien 
tunnistusmerkintämääräysten mukaisesti. Voimassaolevat rokotus- ja tunnistusmerkintäohjeet 
löydät osoitteesta www.kennelliitto.fi. 
Muista ottaa rekisteri- ja rokotustodistukset mukaan!  
 
Antidoping  
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping – säännöt ovat astuneet voimaan 
1.1.2007. Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, 
kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi. 
 
Ilmoittautumismaksun palauttaminen  
Puutteellisten rokotusten tai tunnistusmerkintöjen vuoksi hylätyn koiran ilmoittautumismaksua 
ei palauteta.  
 
Ruokailut  
Buffetista saatavilla kahvia, teetä, virvoitusjuomia, pientä naposteltavaa ja lettuja. Varaa 
käteistä mukaan! 
 
Arpajaiset ja tarvikemyynti 
Järjestämme perinteiset arpajaiset kattamaan osan näyttelyn kuluista. Otathan käteistä 
mukaan ja osallistut arpajaisiin ☺. Näyttelyssä on myös yhdistyksen tarvikemyynti. Muista 
varata lompakkoon arpajaisia ja tarvikemyyntiä varten riittävästi käteistä! Ennakkotilattavissa 
yksinoikeudella vain BasuShopin kautta saatavia uusia basenjituotteita! 
 
Valokuvaus 
Voittajat valokuvataan kehän päätyttyä palkintojen ja tuomarin kanssa. Pentujen 
valokuvaus lounastauolla, muut BIS-kehän jälkeen. Myös kiertopalkintojen voittajat 
kuvataan! 
 
Kiertopalkinnot  
Mikäli hallussasi on kiertopalkinto(ja) viime vuodelta, niin toimita se näyttelypaikalle ennen 
näyttelyn alkamista lauantaina. Ilmoita kiertopalkintovastaavalle etukäteen 
hami.porkka@gmail.com tai p. 050 3543 678.  
 
Pystytys- ja purkutalkoot  
Näyttelytoimikunta toivottaa apukädet tervetulleiksi järjestelytehtäviin niin perjantai-illaksi 
kuin lauantaiksi näyttelyn päätyttyä. llmoittaudu 7.6 mennessä Ari Ruotsalaiselle joko 
ap.ruotsalainen@gmail.com tai p. 050 3078 360. 
 
Tiedustelut  
Tiedustelut Helena Järvelin, p. 040 6565 025 tai basenji.show@gmail.com.  

http://www.kennelliitto.fi/


AIKATAULU 
 

Aikataulu on ohjeellinen. Huolehdi, että olet ajoissa paikalla.  
 

Tuomari: Anneli Pukkila, Suomi  
 

Näyttelypaikan portit avataan ja rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 8.00. 
 

pe 9.6.2017 
klo 17.00 pystytystalkoot alkavat 
 
la 10.6.2017 
klo 10.00 pennut (17) 
~klo 12.00 pentujen valokuvaus ja lounastauko 
~klo 13.00 urokset (22) 
~klo 15.00 nartut (17) 
~klo 16.30 parhaan veteraanin, kasvattajaluokan, jälkeläisluokan ja Best in Show’n valinta 
urosten, narttujen ja erikoisluokkien valokuvaus 
 
Näyttelyn purkutalkoot alkavat 
 
 
 

Toivotamme mukavaa näyttelypäivää  
Sinulle ja basenjillesi! 

 
 

Lämpimät kiitokset pääyhteistyökumppanille  
 

 
 

ja muulla tavoin näyttelyn onnistumiseen myötävaikuttaneille.  

 
* Lumoava * 
* Nutrolin * 

* Ebba + ALbus * 
 

* Back On Track* 
*Pieni Eläinkauppa* 
* Lemmikkiruuat 

Tessu * 

* Mush * 
* Pomppa * 
* Jakke * 


