
Tervetuloa  
staffordshirenbullterriereiden ja  
amerikanstaffordshirenterriereiden  
erikoisnäyttelyyn Liminkaan! 

 
 
Osoite navigaattoreille Alapääntie 7, Liminka. 
Näyttelypaikka on urheilukenttä, kehät sijaisevat ruo-
holla, johon myös telttojen laittaminen on luvallista. 
 
Oheisena koirasi näyttelynumero ja näyttelyn arvioitu 
arvosteluaikataulu. Muistathan ottaa mukaan koiran 
rekisterikirjan, rokotustodistukset ja näyttelynumeron 
sekä hakaneulan numerolapun kiinnittämistä varten. 
 
Saapuminen näyttelyyn:   
Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 9.30, joka tapah-
tuu yhdistyksen myyntipisteessä kehien laidalla. Jokai-
sen on huolehdittava että on ajoissa näyttelypaikalla. 
Arvostelusta myöhästyessä on näyttelysääntöjen mukai-
sesti oikeus vain laatuarvosteluun. 
 
Näyttely on drive-in, joten arvostelun jälkeen saavat niin 
halutessaan poistua kaikki muut paitsi ROP-koirat, ROP-
veteraanit/pennut sekä rotunsa parhaisiin kasvattaja-
/jälkeläisluokkiin kuuluvat koirat. BIS-kilpailut alkavat 
kaikkien kehien jälkeen. 
 
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton näyttely-
sääntöjä, mukaan lukien rokotusmääräykset ja anti-
doping-säännöt. Tunnistusmerkintä on pakollinen Ken-
nelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. 
Jos koiran osallistuminen hylätään puutteellisten roko-
tusten takia, ei ilmoittautumismaksua makseta takaisin.  
 
Palkinnot jaetaan kehissä. Kehissä ollaan mahdollisim-
man joustavia aikataulussa, ja luokkasijoitukset seu-
rataan staffeissa naapurikehän pysähtyessä tällöin. 
Staffeissa kaikki pennut arvostelee narttujen tuomari 
Nigel Hunt. Mikäli tämän vuoksi perut koirasi osallis-
tumisen ole yhteydessä virve.sipola@gmail.com ennen 
näyttelyä. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Näyttelyssä ei peritä sisäänpääsymaksua, ei parkki-
maksua ja luettelokin sisältyy ilmoittautumiseen. Joten 
rokotuksia tarkastuttaessasi voit hakea luettelon 
infopisteestä. Luetteloiden määrä on laskettu 
ilmoittajakohtaisesti, eli jos olet ilmoittanut useamman 
koiran, sinulla on oikeus yhteen luetteloon. Huoleh-
ditaan siis, että kaikille luetteloita riittää. Muutoin luet-
telon hinta 2e. 
 
Yhdistyksen tuotemyyntiin on tulossa remmit, korut 
sekä pieni määrä annual-/historiikki-/ pentuoppaita. 
Mikäli haluat ostaa suuremman määrän esim. pentuop-
paita tai haluat ostaa muita yhdistyksen tuotteita niin 
otathan yhteyttä Riittaan:  
sihteeri@staffordshirenbullterrieriyhdistys.fi 
 
Näyttelytoimikunnalla on paikalla buffetti jota varten 
varaathan käteistä mukaan. Näyttelypaikalla ei ole 
pankkiautomaattia. Paikalla on myös koiratarvikemyyjiä. 
 
Eläinlääkäri huolehtii paikanpäällä sovituista näytteiden-
otoista, saat tästä lisätietoa erikseen. 
 
Näyttelypaikalla parkkipaikka sijaitsee aivan näyttelyke-
hien vieressä. Mikäli sataa, parkkipaikka ei valitettavasti 
ole käytössä ja silloin kehien vieressä on purkupaikat, 
mutta autot täytyy viedä hieman kauemmaksi parkkiin 
näyttelytoimikunnan osoittamille paikoille. Asuntoauto-
ille ei erillisiä sähköpisteitä ole käytössä. 
 
HUOM! Pidäthän näyttelyalueen siistinä ja huolehdit 
roskat roskiin. Näyttelypaikalla on jaossa pieniä purkke-
ja tupakantumppeja varten, huolehdithan että kaikki 
ovat purkissa, niin loppusiivouksemme on nopea! 

mailto:virve.sipola@gmail.com


 
Tiedustelut: Ilmoittautumista koskevat tiedustelut: puh. 
040 417 1501 arkisin klo 15.00–19.00,   
info@bob-brand.fi 
 
 

 
Näyttelypäivänä tiedustelut:  
Virve 0445833143 tai  
Marjaana Lehtosaari 0401769467 
 
 

 
Toivotamme mukavaa ja menestyksekästä näyttelypäivää! 

 

SBTY ry:n puolesta Oulun tahvoharrastajat 

 
 
ARVIOITU AIKATAULU 
 
 
kehä 1   
Norman Berry, Iso-Britannia (61)  
staffordshirenbullterrieri   
 
UROKSET     
jun  12 klo 10.00  
nuo  8  
avo  13  
val  22  
vet  6  
 
   
kehä 2   
Nigel Hunt, Iso-Britannia (55)   
staffordshirenbullterrieri   
 
PENNUT sekä NARTUT    
baby   0+2 klo 10.00  
pentu  3+3  
jun  10  
nuo   12  
avo   13  
val  8  
vet  4  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 kehä 3   
Marius Nedelcu, Romania (93)   
amerikanstaffordshirenterrieri   
 
baby 0+1 klo 10.00 
pentu  1+2 
  
UROKSET 
jun  8  
nuo  4  
avo  9  
käy  1  
val  13  
vet  3 
 
NARTUT 
jun  13  
nuo  6  
avo  14   
val  12  
vet  6  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


