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Suomen Bedlingtonkerho onnittelee
Terrier Weekend 2020
Väärällään Värkkäykseen
Iso kiitos Bedl-erin sponsoreille
Terri-erin erikoisnäyttelyn tuomarin terveiset
Joulutervehdys tuo joulun tunnelmaa!
Muistoissa Teuvo Kiili
Bedlington-whippet-lurcher
Nyt vuorossa on Maisa
Turkinhoitokurssi jäsenille
Jalostustoimikunta tiedottaa
Puheenjohtajalta
Mikä ihmeen jalostustoimikunta?
KANNEN KUVA • TERHI KAITILA

Suomen Bedlingtonkerho ry:n etuudet
•

Bedlingtontiedote

•

Osallistumisoikeus kilpailuihin:
Vuoden Bedlington
Vuoden Bedlingtonveteraani
Vuoden Bedlingtonkasvattaja
Vuoden Agilitybedlington
Vuoden Bedlingtonjuniorhandler
Vuoden Rally-tokobedlington

•

Suomen Terrierijärjestön jäsenyys

•

Terrilife-lehti 4 kertaa vuodessa
(julkaisija: Suomen Terrierijärjestö ry)

•

Alle 20-vuotiaat jäsenet voivat hakea nuorisostipendiä

•

Yhdistyksen jäsenenä saat olla mukana kehittämässä bed-		
lingtonharrastajia yhdistävää toimintaa esim. tapahtuma-		
päiviä tai bedlingtonlenkkejä. Kilpailuoikeus virallisissa
agilitykilpailuissa.

HUOM! Ilmoittakaa yhdistyksemme jäsensihteerille sähköpostitse tai postitse jäsenten (myös perhejäsenten) nimet ja nuorisojäsenten syntymäajat.
Muistattehan ilmoittaa hänelle myös osoitteenmuutokset varmistaaksenne
lehtien perille tulon.

Bedlingtonkerhon jäsenmaksut 2020
Vuosijäsen
Overseas member
Nuorisojäsen (alle 17 v.)
Perhejäsen (ei omaa lehteä)
Ainaisjäsen

28.00 €
28.00 € + 10.00 € (postage)
12.00 €
10.00 €
250.00 €

Pankkiyhteys
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21
Kirjoita maksun viestiin maksua koskevan jäsenen nimi/nimet,
esim. Jäsenmaksu 2020 Mikko Möttönen ja Marja Matikainen
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Julkaisia Suomen Bedlingtonkerho ry.
VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA

Maija Hänninen
bedlingtonkerho@gmail.com
ULKOASU/TAITTO

Mikko Hänninen
PAINOPAIKKA

Grafitatu
ILMESTYMISAIKATAULU

Nro 1. maaliskuu (aineisto 15.1. mennessä)
Nro 2. heinäkuu (aineisto 15.4. mennessä)
Nro 3. lokakuu (aineisto 13.9. mennessä)
Nro 4. joulukuu (aineisto 6.12. mennessä)
Jos et saa omaa lehteäsi, ota yhteys jäsensihteeriin
AINEISTO lähetetään osoitteella
bedlingtontiedote@gmail.com
TEKSTIT joko sähköpostin liitetiedostona

(doc, rtf, txt -tallennusmuoto) tai postitse
selkeällä käsialalla kirjoitettuna.
KUVAT

Bedlington -tiedotteet lähetetään koko vuodelta jäsenmaksunsa maksaneille, myös kesken vuotta liittyneille taannehtivasti. Uuden pennun omistajille
toimitetaan myös pieni tutustumispaketti rodusta sähköisesti. Terrilife -lehti
lähetetään jäsenelle vain liittymiskuukauden jälkeen ilmestyneet numerot.

•
•
•
•
•

BEDLINGTON- tiedote

Digikameralla otetut tai skannatut kuvat
• resoluutio 300 dpi tai fyysisesti suuri
kuva (esim. resoluutio 72 dpi, mutta
koko n. 1500x2000 pix)
• tallennusmuotona jpg, tiff tai psd
• muista toimittaa myös haluamasi
kuvatekstit
• varmista kuvaajalta etukäteen lupa
kuvan julkaisemiseen ja ilmoita kuvaa
lähetettäessä kuvaajan nimi
• älä upota kuvia word-tiedostoon vaan
lähetä teksti ja kuvat erikseen
MAINOKSET JA ILMOITUKSET

Valmiit mainokset PDF-tiedostoina
(sivukoko A5). Tarkempia ohjeita päätoimittajalta.
ILMOITUSHINNAT ............................... (jäsenille)

1/1 sivu ............................... 50 € ...... (20) €
1/2 sivu ............................... 25 € ...... (15) €
Koko vuosi
1/1 sivu ............................. 180 € ...... (60) €
Takakansi ......................... 68 € ...... (50) €
Koko vuosi ........................ 250 € .... (100) €
Maksa ilmoituksesi etukäteen kerhon tilille
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21.
Liitä kuitti materiaalin mukaan.
TEKIJÄNOIKEUKSISTA Lain mukaan alkuperäinen kirjoittaja ja kuvan ottaja on ilmoitettava painetussa materiaalissa. Muista siis kysyä aina lupa tekijänoikeuden
haltijalta ja ilmoittaa materiaalin mukana.

Suomen Bedlingtonkerho ry
Bedlingtonklubb i Finland rf

HALLITUS

TOIMIHENKILÖT

•

Puheenjohtaja
Maija Hänninen
bedlingtonkerho@gmail.com

•

•

Jäsen, varapuheenjohtaja, yhteyshenkilö
Ruotsiin ja Amerikkaan
Maria Mäkelä
bedlingtonkerho@gmail.com

Edustaja Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n
terrierijaostossa
Suvi Kuivanen
040 561 5178
suvi.kuivanen@nic.fi

•

Edustajamme Suomen Terrierijärjestö ry:ssä
Maija Hänninen
bedlingtonkerho@gmail.com

•

Suomen Terrierijärjestö ry:n Terrilife-lehden
bedlingtonpalstan vastaava
Jutta Voutilainen
kimalteisen@gmail.com

•

Bedlingtontiedote
Hallitus
bedlingtontiedote@gmail.com

•

Jalostustoimikunta
Suvi Kuivanen
Sini Tuovinen
Jenni Ruonio

•

Koulutus- ja kollegiovastaavat
Jalostustoimikunta yhdessä hallituksen
kanssa

•

Nettisivut
Jenni Ruonio
040 764 4494
sbkwebmaster@gmail.com

•

Jäsen, sihteeri
Essi Koivu
bedlingtonkerho@gmail.com

•

Varajäsen, jäsensihteeri
Maria Pärnänen
0500 130 087
sbkjasensihteeri@gmail.com
Muut jäsenet:

•

Suvi Kuivanen

•

Senja-Elina Hallenberg

•

Jutta Voutilainen

•

Jenni Ruonio

Yhteydenotot toimihenkilöihin ja hallitukseen
mieluiten sähköpostilla bedlingtonkerho@
gmail.com

Varajäsen:
•

Jenni Niemelä

•

Yhteyshenkilö Venäjälle/Контактное лицо
Maria Nemeläinen
045 850 2755
maria.nemelainen@gmail.com

•

Pankkiyhteys
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21

www.bedlingtonkerho.fi
#bedlingtonclub_finland
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Onnea Kirsi Sainiolle 60-vuotisjuhlasi kunniaksi 16.9.2020!
Onnea Kirsi Sainiolle 60-vuotisjuhlasi kunniaksi 16.9.2020!
Kirsi on ansioitunut pitkän linjan terrieriharrastaja ja Kirsi
on ansioitunut
linjan terrieriharrastaja
ja sekä
kasvattaja.
Lisäksi Kirsipitkän
on tunnettu
ulkomuototuomari
kasvattaja.
Lisäksi Kirsi
on tunnettu
ulkomuototuomari
sekä
koirayhdistysaktiivi.
Kirsi
on ansioitunut
mm. Kennelliiton
koirayhdistysaktiivi.
ansioitunut
mm.
Kennelliiton
jalostustieteellisenKirsi
sekä on
FCI:n
tieteellisen
toimikunnan
jalostustieteellisen sekä
FCI:n tieteellisen toimikunnan
puheenjohtajina.
puheenjohtajina.
Onnea ja kiitos työstäsi rotumme parissa!
Onnea ja kiitos työstäsi rotumme parissa!

Koiranruokaa,
joka on hyvää
myös ympäristölle.

Tutustu Alvarin nollapäästönappuloihin ja
tilaa maistiaiset kotiovelle: alvarpet.com
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Sponsorit ovat tärkeä osa onnistunutta tapahtumaa.
Kuva: Jenni Ruonio

Terrier Weekend 2020

P

näyttelytunnelmasta syyskuun ensimmäisenä
viikonloppuna. Jatkoimme kerhomme oman
erikoisnäyttelymme järjestelyiden suunnittelua
niillä eväillä, jotka meillä sillä hetkellä olivat.

Ensin tapahtumia toivottiin olevan järjestämättä terveyttä uhkaavan tilanteen takia ja seuraavana hetkenä niiden järjestäminen oli sallittua
tietyin rajoituksin. Elimme siis käytännössä
koko kesän miettien, että kielletäänkö näyttelymme järjestäminen kokonaan vai paranisiko
tilanne sen verran, että pääsisimme nauttimaan

Oli hienoa huomata, että myös palkintojen
toimittajalta löytyi joustavuutta, sillä saimme
venytettyä tilauksen lukkoon lyömistä melko
pitkään. Kun tapahtuman järjestämiselle näytettiin vihreätä valoa ja näimme, että ilmoittautumisia alkoi kirjautua järjestelmään, pääsimme
kunnolla vauhtiin ja toteuttamaan näyttelyä.
Näyttelyämme sponsoroivat Alvar, Nutrolin,
Winner.dog, Mush, Trimmauspalvelu Grroom
sekä kasvattajat Eila Nuutinen, Leena Hytönen,
Jenni Ruonio, Suvi Kuivanen ja Jutta Voutilai-

oikkeuksellinen kesä laittoi meidät pohtimaan useampaan kertaan mahdollisuuksiamme erikoisnäyttelyviikonlopun
järjestämiseen. Tänä vuonna näyttelyviikonlopun olisi tarkoitus koostua kahdesta erillisestä
erikoisnäyttelystä, kerhomme järjestämästä
Bedl-Eristä sekä Suomen Terrierijärjestön järjestämästä Terri-Eristä.
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Onneksi luonto tarjoili meille päivän mittaan myös auringon paistetta eivätkä auringonkukat
olleet ainoa auringon lähde näyttelypäivänä. Kuva: Terhi Kaitila.

nen. Alvar lahjoitti näyttelyymme reilun määrän
koiranruokaa, joita useampi koira on varmastikin päässyt jo maistelemaan näyttelyn jälkeen.
Nutrolin ilahdutti jokaista näyttelyssä esitettyä
koiraa tarjoamalla heille Iho & Turkki -öljyn
muistoksi näyttelypäivästä ja edesauttamaan
terriereidemme näyttelymenestystä jatkossakin
hyvinvoivan turkin myötä! Myös Winner.Dog
lahjakortteineen tarjosi turkinhoitoon tuotteita ja Trimmauspalvelu Grroom muisti näyttelyymme ensimmäisenä ilmoitettua koiraa. Rotumme kasvattajat ilahduttivat päivän voittajia
kauniiden ruusukkeiden myötä, joista osa jäi
jaettavaksi ensi vuodellekin.
Kun kaikki muu oli kunnossa näyttelyn järjestämisen osalta, siirryimme tietenkin jännittämään, että millaista säätä meille tarjoillaan
viikonlopulle. Perjantai-iltana asetellessamme
auringonkukkia sinkkiämpäreihin, alkoi taivas jo uhkaavasti tiputella vettä niskaamme ja

lauantaina aamulla, ajellessani kukkien kanssa
näyttelypaikalle, tilanne näytti kieltämättä aika
toivottomalta. Eikä se ainakaan helpottanut lähempänä kehämme aloitusta, kun rankkasadekuurot toisensa jälkeen valuivat näytteilleasettajien päälle.

Bedl-Eri 5.9.2020
Näyttelyviikonlopun aloitti lauantaina kerhomme oma erikoisnäyttely. Kuin ihmeenkaupalla,
sää muuttui ennen bedlingtoninterriereiden arvostelua auringonpaisteeksi ja kaikki kauniiksi
kunnostetut koiramme pääsivät kuivin turkein
kehään. Kirsi Sainio oli saapunut arvostelemaan
rotumme ja hänelle esitettiin päivän aikana 23
bedlingtonia.

Bedlington -TIEDOTE 3/2020 7

ROP-Pentu Stars Rondel
Narova. Kuva: Terhi Kaitila
Junioriluokan toinen Velvety
I’m Sorry He’s Is Mine. Kuva:
Terhi Kaitila

Junioriluokan voittaja
Tanzara Xavier.
Kuva: Terhi Kaitila

Pentuluokka
Päivä aloitettiin pentuluokalla, jossa kilpaili
narttupentu Stars Rondel Narova. Tuomari palkitsi tämän koiran rotunsa parhaana pentuna
kunniapalkinnon kera.

sella. Toiseksi luokassa sijoittui Velvety I’m Sorry He’s Is Mine tuloksenaan EH 2.

”Rotutyypiltään erinomainen pentu, hyvät mittasuhteet, kaunis pää, hyvä silmien muoto, hyvät
korvat, ohuet korvalehdet, hyvä alaleuka, kaunis
kaula, hyvä eturinta, lapa voisi olla hieman viistompi, ikään nähden erinomainen runko, hyvä
hännänkiinnitys, liikkuu tasapainoisesti, vielä
hieman löysästi edestä, erinomainen sivuliike,
vielä pentukarva, mutta kauniisti kunnostettu.”

”10 kk, rotutyypiltään erinomainen, rungoltaan
hieman pitkärunkoinen uros, hyvä uroksen pää,
jossa hyvät mittasuhteet, hyvät korvat, riittävän
ohuet, kauniit silmät ja ilme, hyvä kaula, hyvä
eturinta, hyvin kulmautunut edestä, ikään nähden hyvä runko, hyvä rintakehä, aavistuksen
pitkä lanne, hyvin rakentunut takaa, hyvä hännän kiinnitys, erinomainen karvapeite tulossa,
hyvä väri, paljon tukikarvaa, liikkuu tasapainoisesti takaa, hieman kerivä etuliike, hyvät
sivuliikkeet.”

Urokset Junioriluokka
Seuraavaksi siirryimme urosten arvosteluun,
joita oli ilmoitettu näyttelyyn yhteensä 7 kappaletta. Näissä aloitimme tietenkin junioreista,
joissa luokan voitti Tanzara Xavier ERI 1 tulok-

Junioriluokan toinen Velvety I’m Sorry He’s
Is Mine. ”Vuoden ikäinen, toivoisin hieman
pidemmän pään, hyvät silmät ja korvat, erinomainen alaleuka ja oikea purenta, hyvä kaula,
eturinta saa vielä täyttyä, lapa voisi olla hie-
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Nuorten luokan voittaja Cuenta’s
Gordion. Kuva: Terhi Kaitila

man viistompi, hyvä runko, hyvin rakentunut
takaosa, tänään kovin pehmeä karvapeite, tukikarvoja saisi olla enemmän, samoin väriä,
jännittää hieman pöydällä ja siksi ei aivan
parhaimmillaan, liikkuu hyvin edestä, hieman
kinnerahtaasti takaa, tarvitsee aikaa ja kehätotutusta.”
Urokset Nuortenluokka
Sen jälkeen vuorossa oli urosten nuorten luokka, jossa kilpaili niin ikään 2 koiraa. Ensimmäisenä vuorossa oli Cuenta’s Gordion, joka
voitti luokan ERI 1 SA tuloksellaan. Toiseksi
sijoittui Stars Rondel Lars tuloksenaan ERI 2.
Tästä luokasta saimme ensimmäisen koiran
mukaan myöhemmin kilpailtavaan paras uros
-luokkaan.
”Rotutyypiltään, kooltaan ja mittasuhteiltaan
erinomainen nuori uros, hieman korostuneet

Nuorten luokan toinen
Stars Rondel Lars.
Kuva: Terhi Kaitila

poskiluut, erinomaiset korvat, päässä hyvät mittasuhteet, kauniit silmät, erinomainen alaleuka,
erinomainen kaula, hyvä eturinta, lapa voisi olla
hieman viistompi, erinomaiset olkavarret, ikään
nähden erinomainen runko, hyvin rakentunut
takaosa, ensiluokkainen karvapeite, paljon tukikarvaa, erinomainen väri, liikkuu hieman kinnerahtaasti takaa, hyvät etuliikkeet, tasapainoiset
sivuliikkeet.”
Stars Rondel Lars. ERI 2. ”1 v 8kk, erittäin maskuliininen, pitkä pää, erinomainen alaleuka, hyvät silmät, hieman leveät korvat, erinomainen
kaula, hyvä eturinta, hyvät eturaajojen kulmaukset, runko saa vielä täyttyä, tasapainoisesti kulmautunut takaa, karvapeite saisi olla
väriltään parempi, mutta siinä on kuitenkin
tukikarvoja, liikkuu hieman kinnerahtaasti ja
hieman löysin kyynärpäin edestä, joustava sivuliike.”
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Paras uros -luokan sijoittuneet koirat.
Kuva: Terhi Kaitila

Urokset Avoinluokka
Aiemmissa luokissa hyväksi todettu ilmoitettujen koirien määrä jatkui myös urosten avoimessa luokassa, sillä tässäkin luokassa Kirsi
Sainiolle esitettiin kaksi koiraa. Ensimmäisenä
arvosteltiin Tinwelindon Heimdall, joka sai
erinomaisen. Seuraavana vuorossa oli saman
kasvattajan kasvatti Tinwelindon Silmaril, joka
palkittiin myös erinomaisella. Kilpailuluokassa
voittoon näistä kahdesta ylsi Tinwelindon Silmaril, jolle osoitettiin myös SA, joten se jatkoi
paras uros -kilpailuun. Tinwelindon Heimdallin
tulos oli siis lopulta ERI 2.
Avoimen luokan voittajan Tinwelindon Silmarilin arvostelu:
”2-vuotias, mittasuhteiltaan hyvä, hyvä koko,
pää voisi olla hieman pidempi, alaleuka voisi
olla voimakkaampi, oikea purenta, hyvät silmät,
kauniit korvat, hieman korostuneet posket, hyvä
kaula, lapa voisi olla viistompi, hyvä runko, tasapainoisesti kulmautunut takaa, laadultaan
erinomainen karvapeite, runsaasti tukikarvaa,
väri voisi olla hieman syvempi, liikkuu tasapainoisesti, hyvällä askelpituudella.”
Avoimen luokan toisen Tinwelindon Heimdallin arvostelu:
”1 v 9 kk, mittasuhteiltaan erinomainen uros,
pää voisi olla hieman pidempi, riittävä alaleuka, hyvät ohuet korvat, hyvät silmät, hyvä kaula,
eturinta saa vielä täyttyä, hieman pysty lapa,
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tasapainoisesti kulmautunut takaa, laadultaan
erinomainen karvapeite, paljon tukikarvaa, hyvä
väri, liikkuu tasapainoisesti silloin kun haluaa,
tarvitsee hieman kehätotutusta.”
Urokset Valioluokka
Urosten valioluokassa esitettiin yksi koira, Kimalteisen And proud Of It, jonka tuomari palkitsi tuloksella ERI 1 SA. Näin ollen paras uros
-luokassa nähtiin kilpailemassa kolme koiraa:
yksi nuortenluokasta, yksi avoimesta luokasta
ja yksi valioluokasta.
”Rotutyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen uros, komea uroksen pää, kauniit silmät,
oikea purenta, riittävä alaleuka, erinomaiset
korvat, hieman turhan korostuneet posket, erinomainen kaula, hyvät eturaajojen kulmaukset,
hieman hoikassa kunnossa, mutta hyvä runko,
tasapainoisesti kulmautunut, hyvä karvapeite,
hyvät tukikarvat, hyvä väri, liikkuu hyvin takaa,
hieman löysästi edestä, hyvä sivuliike, tasapainoinen kokonaisuus.”
Paras uros -luokka
Kun kaikki urokset oli arvosteltu, valittiin niistä kaunein mukaan ROP-kilpailuun. Paras uros
-luokassa ensimmäiseksi sijoittui nuorten luokassa kilpaillut Cuenta’s Gordion, joka sai myös
urosten sertin, toiseksi valioluokan voittaja Kimalteisen And Proud Of It sekä kolmanneksi
avoimen luokan voittaja Tinwelindon Silmaril,
jolle jaettiin myös vara-sert.

Valioluokan voittaja
Kimalteisen And Proud Of It.
Kuva: Terhi Kaitila
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Junioriluokan voittaja Tanzara Xenia. Kuva: Terhi Kaitila

Nartut Junioriluokka
Seuraavaksi vuorossa oli narttujen arvostelu ja
niitä olikin näyttelyssä yli tuplasti enemmän
kuin uroksia, sillä niitä oli tuotu Kirsin arvosteltavaksi yhteensä 15 kappaletta. Myös narttujen arvostelu alkoi näyttelysääntöjen mukaisesti junioriluokan koirista, joita oli ilmoitettu
mukaan 5 kappaletta. Ensimmäisenä arvosteltiin Slioorin Head Over Heels, jonka tulos oli
tänään H. Muut luokassa kilpailleet koirat olivatkin siskoksia samasta pentueesta seuraavin
laatuarvosteluin: Tanzara Xaramia ERI, Tanzara
Xenia ERI, Tanzara Xirana EH ja Tanzara Xylvia ERI. Tämä nelikko siirtyikin suoraan myös
kilpailuluokkaan, jossa tuomari nosti ensimmäiseksi Tanzara Xenian tuloksella ERI 1 SA,
toiseksi Tanzara Xaramian tuloksella ERI 2 SA,
kolmanneksi Tanzara Xylvian tuloksella ERI
3 sekä neljänneksi Tanzara Xiranan tuloksella
EH 4.
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Tanzara Xenia. ”10 kk, kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, kaunis rotutyyppi, hyvä pää,
erinomaiset silmät ja ilme, hyvän kokoiset korvat, jotka voisivat olla aavistuksen ohuemmat,
erinomainen kaula, erinomainen eturinta, hyvin
kulmautunut edestä, ikään nähden erinomainen
runko, tasapainoisesti kulmautunut takaa, hyvä
karvapeite, tukikarvoja löytyy, väri voisi olla
hieman syvempi, liikkuu hieman kinnerahtaasti
takaa, hyvin edestä, hyvä joustava sivuliike.”
Tanzara Xaramia. ”Rotutyypiltään erinomainen
hieman pitkärunkoinen narttu, erinomainen
pään pituus, kauniit silmät ja ilme, oikea purenta, hieman turhaa poskia, hyvät ohuet korvat, erinomaiset pään linjat, erinomainen kaula, hyvä eturinta, hyvät etukulmaukset, ikään
nähden hyvä runko, tasapainoisesti kulmautunut takaa, tulossa hyvä karvapeite, hyvä määrä tukikarvoja ja väriäkin löytyy, erinomaiset

Junioriluokan toinen Tanzara Xaramia.
Kuva: Terhi Kaitila

Junioriluokan kolmas Tanzara Xylvia.
Kuva: Terhi Kaitila

takaliikkeet, hyvät etuliikkeet, hyvät joustavat
sivuliikkeet.”

voisi olla hieman selvempi , kauniit silmät, erinomaiset korvat, hyvä kaula, hyvä eturinta, tasapainoisesti kulmautunut edestä, ikään nähden
hyvä runko, tasapainoiset takakulmaukset, erinomainen karvapeite tulossa, tukikarvoja riittävä
määrä, väriä saisi olla enemmän, liikkuu hyvin
takaa, hieman epävakaasti edestä, sivuliike edessä voisi olla joustavampi.”

Tanzara Xylvia. ”Rotutyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen 10 kuukauden ikäinen narttu,
hyvä nartun pää, hieman korostuneet poskiluut,
erittäin kauniit silmät ja ilme, oikea purenta, hyvät ohuet korvat, kaunis kaula, eturinta saa vielä täyttyä, lapakulma voisi olla viistompi, vielä
kevyt runko, tasapainoisesti kulmautunut takaa,
karvapeite voisi olla hieman karheampi ja tukikarvoja hieman enemmän, mutta ikään nähden
ok, liikkuu hieman kinnerahtaasti takaa, hyvät
etuliiikkeet, hyvä joustava sivuliike.”
Junioriluokan neljännen Tanzara Xiranan arvostelu:
”10 kk, 36,5 cm, hieman pienikokoinen, mutta
mittasuhteiltaan hyvä narttu, hyvä nartun pää
jossa riittävästi pituutta, hyvä purenta, alaleuka

Junioriluokassa kilpailleen Slioorin Head Over
Heelsin arvostelu: ” 34 cm, 10 kk, pienikokoinen,
mutta mittasuhteiltaan oikea narttu, pää voisi
olla pidempi, etenkin kuono-osa, oikea purenta,
hyvä alaleuka, hyvät ohuet korvat, hyvät silmät,
hyvä kaula, erinomainen eturinta, lapa voisi olla
viistompi, ikään nähden hyvä runko, riittävästi
kulmautunut takaa, laadultaan erinomainen
karvapeite, runsaasti tukikarvoja, väri saa vielä
syventyä, ei halua liikkua tänään, tarvitsee kehätotutusta ja positiivisia kokemuksia.”
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Narttujen nuorten luokan voittaja
Oikeesti Ei Tämä Tyttö Lempeä
Anele. Kuva: Terhi Kaitila

Nartut Nuortenluokka
Junioriluokan jälkeen siirryttiin nuorten luokan arvosteluun. Tässä luokassa kilpaili kaksi
koiraa, joista ensimmäisenä arvosteluvuorossa
oli Oikeesti Ei Tämä Tyttö Lempeä Anele. Kirsi
palkitsi tämän koiran ERI -tuloksella ja se siirtyi
odottelemaan kilpailuluokkaa. Seuraavaksi vuoronsa sai Stars Rondel Lepisina, joka palkittiin
myös ERI:llä. Näistä kahdesta koirasta kilpailuluokassa ensimmäiseksi osoitettiin Oikeesti Ei
Tämä Tyttö Lempeä Anele, joka sai myös SA:n,
näin ollen toinen tässä luokassa oli Stars Rondel
Lepisina ERI 2 -tuloksella.
Oikeesti Ei Tämä Tyttö Lempeä Anele.
” 1,5-vuotias rotutyypiltään ja mittasuhteiltaan
erinomainen narttu, jolla on selvä sukupuolileima, kaunis nartun pää, jossa hyvä pituus, hyvät
silmät ja ilme, riittävä alaleuka, ihanat pienet
korvat, kaunis kaula, hyvä eturinta, lapa voisi
olla hieman viistompi, hyvä olkavarsi, hyvä run-
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Nuorten luokan toinen
Stars Rondel Lepisina.
Kuva: Terhi Kaitila

ko, tasapainoisesti kulmautunut takaa, erinomainen karvapeit,e jossa hyvä määrä tukikarvoja ja
väriä, liikkuu hieman kinnerahtaasti takaa, hyvä
etuliike, tasapainoinen sivuliike.”
Stars Rondel Lepisina. ” 1 v ja 8 kk, hieman
matalaraajaisen vaikutelman antava narttu,
erinomaiset pään linjat ja pituus, oikea purenta,
kookkaat ja hieman rustottuneet korvat, erinomainen kaula, erinomainen eturinta, hyvät
eturaajojen kulmaukset, erinomainen runko,
laadultaan hyvä karvapeite, riittävä määrä tukikarvaa ja väriäkin löytyy, tasapainoisesti rakentunut takaosa, liikkuu hieman leveästi edestä ja
kinnerahtaasti takaa, hyvä sivuliike.”
Nartut Avoinluokka
Näiden luokkien jälkeen paras narttu -luokkaan olimme saaneet mukaan jo kolme koiraa
ja seuraavana siirryimme odottamaan, että tulisiko osallistujia myös avoimesta luokasta. Tässä

luokassa esitettiin yhteensä neljä koiraa, joiden
tulokset ja sijoitukset jakautuivat seuraavasti:
Tanzara Kuurankukka ERI1 SA, Gabriella Iz
Moskovskoy Bemty ERI 2 SA, Tanzara Kamomilla ERI 3 sekä Oikeesti Sydän Lämpöä Täys EH4.

Avoimen luokan voittaja
Tanzara Kuurankukka. Kuva:
Terhi Kaitila
Avoimen luokan toinen
Gabriella Iz Moskovskoy Bemty.
Kuva: Terhi Kaitila

Tanzara Kuurankukka. ” 2,5-vuotias mittasuhteiltaan erinomainen narttu, erinomainen pitkä
pää, hieman korostuneet poskiluut, hieman leveät
korvat, riittävän ohuet ja hieman rustottuneet
korvat, kauniit silmät, erinomainen alaleuka,
kaunis kaula, riittävä eturinta, hyvät kulmaukset edessä ja takana, hyvä runko, erinomainen
karvapeite, runsaasti tukikarvoja ja riittävästi
väriä, hieman kinnerahdas takaa, hyvät etuliikkeet, hyvä joustava sivuliike.”
Gabriella Iz Moskovskoy Bemty. ”Kooltaan ja
mittasuhteiltaan erinomainen 2,5-vuotias narttu, hyvä sukupuolileima, kaunis nartun pää,
hyvät pään linjat ja pituus, kauniit silmät, erin-
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Avoimen luokan kolmas Tanzara Kamomilla.
Kuva: Terhi Kaitila

Valioluokan voittaja Säfva’s Without You.
Kuva: Terhi Kaitila

omainen alaleuka, kauniit korvat, hyvä kaula,
hyvä eturinta, lapa voisi olla hieman viistompi,
erinomainen runko, hyvä takaosa, erinomainen
karvapeite & hieno laatu, paljon tukikarvaa,
erinomaiset etuliikkeet, hieman painuvat kintereet, hyvä sivuliike.”

Avoimen luokan neljännen Oikeesti Sydän
Lämpöä Täys arvostelu: ” 2-vuotias, hieman
ilmava, hyvä pään pituus, hieman korostuneet
poskiluut, hieman leveät korvat, mutta riittävän
ohuet, hyvät silmät, hyvä alaleuka, hyvä kaula ja
eturinta, melko pysty lapa, rungon tulisi täyttyä
ja syventyä, tasapainoinen hyvin kulmautunut
takaosa, erinomainen karvapeite, hyvät tukikarvat, kaunis väri, hyvät takaliikkeet, hieman löysät
kyynärpäät etuliikkeissä, hyvä sivuliike, hieman
korkea häntä häiritsee.”

Tanzara Kamomilla. ” 2,5-vuotias, mittasuhteiltaan hyvä narttu, erinomaiset pään linjat,
kauniit silmät, hieman leveät korvat, kuitenkin
ohuet, joskin aavistuksen rustottuneet, erinomainen alaleuka, hyvä kaula, eturinta saa vielä täyttyä, hyvät eturaajojen kulmaukset, hyvä runko,
tasapainoinen takaosa, hyvä karvapeite, hyvät
tukikarvat, hyvät etuliikkeet, hieman kinnerahtaat takaa, hyvä sivuliike, voisi kantaa itsensä
kauniimmin liikkeessä.”
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Nartut Valioluokka
Valioluokassa kilpaili yhteensä 3 koiraa, joista
jokainen palkittiin laatuarvostelussa erinomaisella. Luokassa esitettiin seuraavat koirat seuraavin tuloksin: Säfva’s Without You ERI 1 SA, Kin-

Valioluokan toinen Kinterra Elf ’s Queen
Enviable Star. Kuva: Terhi Kaitila

Valioluokan kolmas Kimalteisen Alice in
Wonderland. Kuva: Terhi Kaitila

terra Elf ’s Queen Enviable Star ERI 2 SA sekä
Kimalteisen Alice In Wonderland ERI 3 SA.

narttu, erittäin feminiininen, hyvät pään linjat,
kauniit silmät, hieman leveät korvat, jotka voisivat olla ohuemmat, riittävä alaleuka, kaunis
kaula, erinomainen eturinta, hyvät kulmaukset
edessä, erinomainen runko, hyvin rakentunut
takaosa, erinomainen karvapeite, runsaasti tukikarvoja, hyvä väri, hyvät etuliikkeet, aavistuksen
kinnerahdas takaa, kaunis sivuliike, voisi pitää
ylälinjaansa paremmin liikkeessä, mutta kaunis
kokonaisuus.”

Säfva’s Without You. ” Rotutyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen narttu, jolla kauniit
linjat, hyvä nartun pää, jossa riittävästi pituutta,
aavistuksen korostuneet poskiluut, kauniit silmät,
hyvä alaleuka, ihanat pienet ohuet korvat, kaunis
kaula, erinomainen eturinta, hyvät kulmaukset,
hyvä runko, hyvin rakentunut takaosa, karvapeite hieman pehmeä, mutta tukikarvoja on, väriä
saisi olla hieman enemmän, erinomaiset liikkeet
sekä takaa että edestä, hyvä sivuliike, kantaa itsensä hyvin.”
Kinterra Elf ’s Queen Enviable Star. ”Rotutyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen 4-vuotias

Kimalteisen Alice in Wonderland. ” Rotutyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen 5-vuotias
valionarttu, riittävän pitkä pää, turhan korostuneet posket, erinomainen alaleuka, kauniit
silmät, hyvät ohuet korvat, kaunis kaula, erinomainen eturinta, hyvät kulmaukset, erinomai-
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ROP-Kasvattaja Kennel Tanzara. Kuva: Terhi Kaitila

nen runko ja ylälinja, hyvin rakentunut takaosa,
laadultaan hyvä karvapeite, hyvä määrä tukikarvoja, liikkuu tasapainoisesti edestä ja takaa,
hyvä sivuliike, kantaa itsensä hyvin.”
Nartut Veteraaniluokka
Valioluokan jälkeen jatkettiin vielä veteraaniluokalla, jossa esitettiin yksi koira. Meripihkan
Je T’Aime palkittiin tuloksella ERI 1 SA ja koska
se oli näyttelyn ainoa veteraani, oli se myös samalla ROP Veteraani.
Veteraaniluokan ensimmäisen & ROP-Veteraanin Meripihkan Je T’Aimen arvostelu:
” 9,5-vuotias rotutyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen narttu, hyvät pään linjat,
kuono-osa voisi olla hieman pidempi, riittävä
alaleuka, hieman korostuneet poskiluut, hieman
kookkaat korvat, mutta riittävän ohuet, erinomainen kaula, erinomainen eturinta, hieman
pysty lapa, täyteläinen erinomainen runko, hyvä
takaosa, hyvä karvapeite, riittävästi tukikarvoja
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ja väriäkin löytyy, hieman kinnerahdas takaa,
erinomainen etuliike, kauniit sivuliikkeet, kantaa
itsensä hyvin.”
Paras narttu -luokka
Kun kaikki luokat oli arvosteltu, kerättiin kehään paras narttu -luokkaan osallistuvat koirat. Luokkaan olivat oikeutettuja osallistumaan
junioriluokasta kaksi koiraa, nuorten luokasta
yksi koira, avoimesta luokasta kaksi koiraa, valioluokasta kolme koiraa sekä veteraaniluokasta yksi koira. Tulokset jakautuivat seuraavasti:
Oikeesti Ei Tämä Tyttö Lempeä Anele PN 1 &
Sert, Tanzara Kuurankukka PN 2 & Vara-Sert,
Säfva’s Without You PN 3 sekä Kinterra Elf ’s
Queen Enviable Star PN 4.
Näyttelyn ROP-tulokset
Lopuksi kilpailtiin vielä päivän ROP-tuloksista.
Näyttelyssä esitettiin yksi kasvattajaluokka, joka
valittiin rotunsa parhaaksi KP:n kera. Tämä palkinto meni Eila Nuutisen kennel Tanzaralle.

ROP-Jälkeläisluokka Kimalteisen And Proud Of It. Kuva: Terhi Kaitila

”Rotutyypiltään erinomainen ryhmä, kaikilla
hyvät pitkät päät, tasapainoiset rakenteet, hyvät
karvapeitteet, kiinnittäisin hieman huomiota
korviin ja mittasuhteisiin, kuitenkin hyvin yhtenäinen ryhmä.”
Lisäksi esitettiin yksi jälkeläisluokka, joka palkittiin myös ROP-Jälkeläisluokkana KP:n kera.
Jälkeläisluokka oli Simo Salomaan omistaman
Kimalteisen And Proud Of It:n.
”Uros ja sen neljä jälkeläistä, kaikki samasta pentueesta, muodostavat hyvin yhtenäisen
kokonaisuuden, hyvät rotutyypit, erinomaiset päät, hyvät karvapeitteet, kaikki ovat vielä
nuoria koiria, mutta jälkeläiset hyvin kehityskelpoisia ja jatkossa on mielenkiintoista seurata
niiden kehitystä.”
Koska näyttelyssä esitettiin myös junioriluokassa sekä uroksia että narttuja, valittiin näistä
ROP-Juniori. Narttujen junioriluokan voitta-

ROP-Juniori Tanzara Xenia.
Kuva: Jenni Ruonio

ja Tanzara Xenia palkittiin ROP -tuloksella ja
urosten junioriluokan voittaja Tanzara Xavier
VSP-tuloksella.
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Suomen Bedlingtonkerhon erikoisnäyttelyn ROP Cuenta’s Gordion sekä VSP
Oikeesti Ei Tämä Tyttö Lempeä Anele.
Kuva: Terhi Kaitila

Suomen Bedlingtonkerho ja Suomen Irlanninterrierit palkitsivat yhdessä tuomarina
toimineen Kirsi Sainion molempien rotujen
tuomaroinnista erikoisnäyttelyissämme.

Loppuhuipennuksena tälle päivälle päästään
viimeinkin ROP-koiran valintaan. Uroksista
tähän kilpailuun mukaan valittiin siis Cuenta’s
Gordion sekä nartuista Oikeesti Ei Tämä Tyttö
Lempeä Anele. Uros oli kilpaillut aiemmin vain
kerran ja narttu kaksi kertaa pentuluokassa,
kumpaakaan niistä ei ollut esitetty aiemmin
muissa luokissa. Molemmat upeat nuoret koirat
loistivat kehässä ja lopulta niistä voittajaksi valittiin uros Cuenta’s Gordion. Mikä hieno näyttelyuran aloitus virallisissa kehissä molemmille
koirille!
Kiitos kaikille osallistujille, että toitte koiranne
esille näyttelyymme, kiitos kaikille talkoisiin
sekä näyttelyn toteutukseen osallistuneille ja
kiitos Kirsi Sainiolle koiriemme tuomaroinnista! Iso kiitos jokaiselle, että vietimme yhdessä
kivan näyttelypäivän ihastellen toinen toistaan
kauniimpia koiria. Ja suuret onnittelut menestyneille!
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Stars Rondel Narova BIS Pentu
Terrierijärjestön erikoisnäyttelyssä.
Kuva: TEXTerri

Terri-Eri
6.9.2020
Sunnuntaina vuorossa oli Suomen Terrierijärjestön erikoisnäyttely Terri-Eri. Myös sunnuntaina saimme nauttia pääsääntöisesti kauniista
säästä, vaikka näyttelypaikka olikin melkoinen
lampi edellisen päivän sateiden jäljiltä. Tässä
näyttelyssä bedlingtoneja esitettiin yhteensä 17
kappaletta tuomarina toimineelle Elina Haapaniemelle. Valitettavasti kuvasaalis tältä päivältä
jäi vähäiseksi, mutta käydään läpi tulokset arvosteluineen.
Jälleen päivä alkoi pentuluokalla, jossa eilisen
päivän paras pentu ansaitsi itselleen toisen ROP
Pentu -tuloksen tältä viikonlopulta. Stars Rondel Narova ei suinkaan lopettanut menestystään

tähänkään, vaan se valittiin vielä päivän päätteeksi koko näyttelyn Best In Show pennuksi.
”5 kk vanha, tyypikäs feminiininen erinomaisesti esiintyvä narttupentu, kaunis pään muoto,
oikea purenta, korvien sijainti voisi olla hieman
alempana, tummat silmät, jotka voisivat olla hieman kolmiomaisemmat, erittäin hyvä tyypillinen
etuosa, hyvä selän kaari, riittävät takakulmaukset, liikkuu hyvin askelin, lupaava väri.”
Urosten junioriluokassa kilpaili eiliseltä tutut
koirat samoin sijoituksin. Luokan voitti Tanzara Xavier ERI 1 -tuloksella ja toiseksi osoitettiin
Velvety I’m Sorry He Is Mine EH 2 -tuloksella.
Tanzara Xavierin arvostelu:”10 kk vanha, sopiva koko, maskuliininen junioriuros, oikea olemus seistessä, erittäin hyvä pään muoto, vahva
purenta, oikein sijoittuneet korvat, tummat, sopivan kolmiomaiset silmät, kohtuullinen etuosa,
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hieman lyhyt olkavarsi, hyvä runko, riittävä selän
kaari, hieman vaalea väri, saisi liikkua hieman
joustavammin ja etuliikkeen tulee parantua, hieman korkea häntä ajoittain.”
Velvety I’m Sorry He Is Minen arvostelu:
“13 kk vanha juniori, ideaalikoko, hiekanvärinen, mutta tässä vaiheessa kovin vaalea ja turkissa vain vähän tukikarvoja, maltillinen pään
pituus, hieman korkealle kiinnittyneet korvat,
seisoo mielellään edestä leveästi, hyvä runko,
kohtuullinen ylälinja, takaosa voisi olla hieman
voimakkaammin kulmautunut, tarvitsee enemmän näyttelykokemusta ja harjoitusta erityisesti
liikkeessä.”
Junioriluokasta jatkoimme urosten nuortenluokkaan, jossa tänään kilpaili yksi koira. Stars
Rondel Lars palkittiin luokkansa voittajana
ERI:n ja SA:n kera, joten se siirtyi odottelemaan
paras uros -kilpailua.
Stars Rondel Larsin arvostelu:
”20 kk vanha, hiekanvärinen, sopiva koko, kaunislinjainen nuori uros, maskuliininen, erinomaiset linjat, erittäin hyvä pään muoto, hieman
kaulanahkaa, hyvänmuotoiset väriin sointuvat
silmät, purenta ja hampaat ok, oikein sijoittuneet korvat, sopiva luusto, hyvä etuosa, kääntää
käpäliä hieman ulos, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä runko, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu
hyvällä joustolla, sivusta varsin kauniisti, hieman
ylpeä hännästään, väri vielä vaalea, mutta koirassa on paljon laatua.”
Urosten valioluokassa kilpaili myös tässä näyttelyssä vain yksi koira. Kimalteisen And Proud
Of It palkittiin myös luokkansa voittajana ERI:llä ja SA:lla.
Kimalteisen And Proud Of It:n arvostelu:
“5-vuotias, kaunislinjainen, sopivan kokoinen
valio, sininen väriltään, erinomainen luonne ja
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esiintyminen, erittäin hyvä päänmuoto, aavistus
poskia, kauniit silmät ja ilme, hyvä purenta, hyvin sijoittuneet korvat, hyvä luusto, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä runko, riittävä etuosa, hyvät
takakulmaukset, tukikarvoja voisi olla hieman
enemmän ja väri voisi olla hieman tummempi,
liikkuu hyvällä joustolla, kantaa itsensä hyvin,
samoin häntänsä sopivan matalalla.”
Paras uros -luokassa vastakkain asettuivat nuorten – ja valioluokan voittajat. Näistä Elina valitsi parhaaksi urokseksi valioluokan Kimalteisen
And Proud Of It:n ja toiseksi tullut Stars Rondel
Lars sai matkaansa sertin tältä päivältä.
Narttujen junioriluokassa esitettiin samat koirat
kuin edellisen päivän näyttelyssä. Tänään junioriluokan voittajaksi ERI:n ja SA:n kera valittiin
Tanzara Xylvia.
Tanzara Xylvian arvostelu:
”10 kk vanha, sininen, erinomaisesti esiintyvä
kaunislinjainen juniorinarttu, hyvin kaunis pää,
silmät ja ilme, oikea purenta, hyvin kiinnittyneet
korvat, hyvä kaula ja ylälinja, sopiva luusto, oikea etuosa, hyvä selän kaari, sopivasti kulmautuneet takaraajat, väri vielä vaalea ja turkki
pehmeä, liikkuu sivusta hyvin kauniin askelin
kauniilla joustolla, hyvä, lupaava kokonaisuus.”
Luokan toiseksi valittiin Tanzara Xaramia, joka
sai laatuarvostelussa myös ERI:n.
Tanzara Xaramian arvostelu:
”10 kk vanha, sininen juniorinarttu, sopiva
koko, erittäin hyvä tyyppi, hyvä pään muoto,
tummat kolmiomaiset silmät, vahva purenta,
oikein sijoittuneet korvat, kohtuullinen etuosa,
hieman lyhyt olkavarsi, riittävä selän kaarre,
sopiva takaraajojen kulmaus, turkki on vielä
pehmeä ja värin tulee syventyä, liikkuu sivusta hyvällä joustolla, etuliikkeen tulee tiivistyä,
erinomainen luonne.”

Kolmanneksi junioriluokassa osoitettiin Tanzara Xenia, myöskin laatuarvostelunaan erinomainen.
Tanzara Xenian arvostelu:
”10 kk vanha, erinomainen luonne, esiintyy hyvin, feminiininen, kaunispäinen narttu, oikein
kiinnittyneet, hieman pitkät korvat, hieman
kaulanahkaa, oikea purenta, hieman tuhdissa
kunnossa, olisi edukseen hieman jäntevämpänä, sopiva luusto, seisoo edestä hieman leveästi,
maltillinen selän kaari, sopivasti kulmautunut
takaosa, rintakehän alle on jätetty turhan paljon
karvaa, mikä antaa helposti hieman matalaraajaisen vaikutelman, liikkuu hyvällä joustolla sivusta, etuliikkeen tulee tiivistyä.”
Junioriluokassa esitettiin myös Tanzara Xirana, jonka tulis oli tänään H sekä Slioorin Head
Over Heels, jonka tulos oli tänään T.
Tanzara Xiranan arvostelu:
”10 kk vanha, sininen juniorinarttu, joka tarvitsee paljon enemmän kehäharjoitusta, voisi olla
hieman edukkaammin trimmattu, pienehkö ja
voisi olla hieman hienostuneempi olemukseltaan, maltillinen pään pituus, tummat, hieman
kookkaat silmät ja korkealle kiinnittyneet korvat,
seisoo ja liikkuu edestä leveästi, hieman tuhti, hyvin tasainen ylälinja seistessä, kaartuu liikkeessä,
maltilliset takakulmaukset, vielä hailakka väri ja
pehmeä turkin laatu, liikkeiden esittämistä tulee
harjoitella paljon.”
Slioorin Head Over Heels:n arvostelu:
“10 kk vanha, sininen, valitettavasti kovin pienikokoinen ja tyyppi voisi olla parempi, hieman
lyhyt pää, tummat silmät, oikea purenta, sopivasti sijoittuneet korvat, hieman lyhyt kaula, liian
tasainen ylälinja, esitetään tuhdissa kunnossa,
turkissa on runsaasti tukikarvoja ikään nähden,
mutta väri on vielä samea, hieman leveät takaliikkeet, koko ja tyyppi vaikuttavat palkintosijaan, suloinen luonne asettuessaan.”

Seuraavaksi siirryimme narttujen nuorten luokkaan, jossa esitettiin kaksi koiraa. Näistä voittajaksi valittiin Stars Rondel Lepisina, joka sai
laatuarvostelukseen ERI & SA. Oikeesti Ei Tämä
Tyttö Lempeä Anele palkittiin ERI 2 – tuloksella.
Stars Rondel Lepisinan arvostelu:
”20 kk vanha, hiekanvärinen, riittävän kokoinen
feminiininen narttu, hyvä pään muoto, hieman
poskia, korvat hieman korkealla, hyvä kaula
ja ylälinja, hyvä luusto ja oikean muotoinen
etuosa, hyvä runko, tasapainoisesti kulmautunut
takaosa, riittävät tukikarvat turkissa, liikkuu hyvällä joustolla ja kantaa häntänsä oikein.”
Oikeesti Ei Tämä Tyttö Lempeä Anele arvostelu:
”19 kk vanha, sininen, sopivan kokoinen nuori
narttu, hyvä rauhallinen käytös, tällä hetkellä parempi seistessä kuin liikkeessä, hyvä pään
muoto, riittävä pituus, keskiruskeat silmät, hyvä
purenta, hieman poskia, hyvä kaula, sopiva luusto, etuosa vaatii aikaa, hyvä runko, riittävät takakulmaukset, sinistä väriä tulossa, liikkeet saavat
jäntevöityä erityisesti edestä.”
Narttujen avoimessa luokassa esitettiin edellisen luokan tapaan kaksi koiraa. Näistä koirista luokan voittoon ylsi Tanzara Kuurankukka
ERI:llä ja SA:lla. Toiseksi EH 2 -tuloksen myötä
osoitettiin Tanzara Kamomilla.
Tanzara Kuurankukan arvostelu:
”2,5-vuotias, sopiva koko, sininen, jolla erinomainen väri ja karvan laatu, hyvin kaunis, ilmeikäs
nartun pää, oikein sijoittuneet korvat, kaunis
kaula ja ylälinja, tyypillinen etuosa, hyvä runko
ja sopivasti kulmautunut takaosa, kauniit, joustavat sivuliikkeet.”
Tanzara Kamomillan arvostelu:
”2,5-vuotias, hiekanvärinen, sopiva koko, feminiininen, turkki ei ole parhaimmillaan ja hieman
valeraskas, hyvä pään muoto, hyvä purenta ja
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Terri-Eri 2020 ROP Veteraani Meripihkan Je T’Aime. Kuva: Jenni Ruonio

hampaat, väriin sointuvat silmät, toivoisin hieman paremman etuosan ja liikkeet, hyvä runko,
riittävät takakulmaukset, hieman kinnerahdas
takaa ja etuliikkeen tulisi olla huomattavasti parempi, esiintyy hieman uneliaasti.”
Narttujen valioluokassa jatkettiin myös 2 esitettävän koiran voimin. Molemmat koirat
palkittiin ERI:llä ja SA:lla luokkasijoitusten
kääntyessä Säfva’s Without You:n eduksi, kun
se osoitettiin valioluokan voittajaksi. Toiseksi
luokassa tuli Kinterra Elf ’s Queen Enviable Star.
Säfva’s Without You:n arvostelu:
“2-vuotias, sininen, monin tavoin hyvin kaunis
narttu, esitetään kauniisti, nuori koira, jonka
sininen väri on vielä hailakka, kaunis pään
muoto, erinomaiset silmät ja ilme, hyvä purenta,
oikein kiinnittyneet korvat, edestä katsottuna
seisoo tyypillisesti, oikea hevosenkenkä, etukulmaus voisi olla hieman parempi, hyvä runko,
kaunis selän kaarre, hyvin kulmautuneet taka-
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raajat, liikkuu sivusta hyvin askelin kauniilla
joustolla.”
Kinterra Elf ’s Queen Enviable Star:in arvostelu:
”4-vuotias, sininen, feminiininen sopivan kokoinen narttu, hyvä väri, oikea pään muoto, hyvä
purenta ja hampaat, tummat, oikean muotoiset silmät, hyvä kaula ja riittävä ylälinja, oikea
etuosa, maltillisesti kulmautunut edestä, riittävästi takaa, liikkuu hyvällä joustolla ja kantaa
häntänsä hyvin.”
Jäljellä oli vielä veteraaniluokka, jossa eilisen
päivän ROP-Veteraani esiintyi ansaiten toisen
ROP-Veteraani tuloksensa tälle viikonlopulle.
Meripihkan Je T’Aime palkittiin myös ERI:llä
ja SA:lla.
Meripihkan Je T’Aimen arvostelu:
”9,5-vuotias, sininen, varsin hyväkuntoinen veteraaninarttu, esiintyy hyvin, hieman hailakka
väri, sopiva koko, hyvä ilmeikäs nartun pää, oi-

Terri-Eri 2020 ROP-Kasvattajaluokka Kennel Tanzara kuvattuna eilisen päivän näyttelyssä. Kuva: Leena Kurki-Salomaa

kea purenta, tummat, hivenen kookkaat silmät,
riittävä kaula, hyvä ylälinja, oikea etuosa, hyvä
selän kaarre ja takaosa, liikkuu takaa ja sivusta hyvin, mutta etuliikkeen tulisi olla parempi,
hieman pehmeä turkki, jossa saisi olla enemmän
tukikarvoja.”
Paras narttu kehässä nähtiin 6 koiraa eri luokista. Tuomarimme valitsi luokan voittajaksi avoimessa luokassa kilpailleen Tanzara Kuurankukan, joka sai myös valioitumiseen oikeuttavan
sertin tästä näyttelystä. Toiseksi valittiin valioluokan voittaja Säfva’s Without You, kolmanneksi junioriluokassa kilpaillut Tanzara Xylvia
Vara-Sertin kera sekä neljänneksi valioluokan
narttu Kinterra Elf ’s Queen Enviable Star.
Rodussamme esitettiin myös tänään kasvattajaluokka ja Eila Nuutisen kennel Tanzara valittiin
kunniapalkinnon kera ROP-Kasvattajaksi seuraavan arvostelun myötä:
”Kasvattajaryhmä, jossa koiria kahdesta yhdis-

telmästä, ikävaihtelu 2,5 v – 10 kk, oikeantyyppisiä, oikeaolemuksisia rotunsa edustajia, hyvä,
tasainen tulos, parasta onnea jatkoon!”
Myös Kimalteisen And Proud Of It:n jälkeläisluokka jatkoi viikonlopun voittoputkeaan, ollen
niin ikään ROP Jälkeläisluokka kunniapalkintoineen.
”Päivän ROP-koira on periyttänyt ryhmän tyypikkäitä, hyviä rotunsa edustajia, jotka ovat toki
vielä kovin nuoria, mutta lupaavat hyvää tulevaisuudelle.”
ROP Juniori tässä näyttelyssä löytyi jälleen sisaruskatraan tytöistä, kun ruusuke ojennettiin
Tanzara Xylvialle.
Viimeisimpänä, mutta ei missään nimessä vähäisimpänä, nähtiin kehässä päivän kaunein
uros sekä narttu. Kukaan näistä kokeneista
näyttelykävijöistä, ei koirista eikä ihmisistä,
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Terri-Eri 2020 näyttelyn ROP Juniori
Tanzara Xylvia. Kuva: Jenni Ruonio

näyttänyt merkkiäkään väsymyksestä viikonlopun jäljiltä vaan antoivat parastaan kehässä.
Lopulta rotunsa parhaaksi valittiin uros Kimalteisen And proud Of It sekä VSP:ksi Tanzara
Kuurankukka, joka samalla myös valioitui tässä
näyttelyssä. Onnea molemmille upeille koirille!
Terri-Eri 2020 näyttelyn ROP
Kimalteisen And Proud Of It sekä
VSP, tuore Suomen muotovalio,
Tanzara Kuurankukka.
Kuva: Jenni Ruonio
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Kiitos myös tästä näyttelypäivästä tuomarillemme sekä kaikille osallistujille. Olipa mukavaa, että saimme nauttia tämän vuoden yksistä
viimeisimmistä näyttelyistä hyvällä porukalla
terriereiden ympäröimänä.

kotimaista raakaruokaa
Koiramme ovat kehittyneet saalistamalla ja
syömällä erilaisia eläimiä – raakana. Koira on
lihansyöjä! Tämä mielessä olemme MUSHilla kehittäneet koirille raa’an täysravinnon,
Vaiston.
Valmistamme raakaruokaa rakkaille
perheenjäsenillemme! Vaisto- sarja on
huolella koostettu tuoreista, kotimaisista
raaka-aineista ja valmistetaan omalla tehtaallamme Pietarsaaressa. MUSH Vaisto täyttää
kaikki koirasi ravitsemukselliset tarpeet
luonnollisesti ilman mitään lisä- tai
täyteaineita! Pennuille meillä
on oma Puppy- sarja.

Väärällään
Värkkäykseen
Osa1

T

uunaushan on niin kovin muodikasta.
Se on ollut harrastukseni niin kauan
kuin muistan. Tyttäreni Frida on kasvanut tähän värkkäilyyn, joksi sitä kutsumme ja
harrastamme. Minusta ei ole Norjalaisvillapaitojen tekijäksi, liian vaikeaa. Valmistakin täytyy
tulla nopeasti. Materiaalit ovat yleensä vanhoja,
sillä sutta ja sekundaa kyllä tulee, eikä sitten harmita käyttää piloille menneitä tekeleitä torpan
lämmitykseen.
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Bedlingtonaiheista tavaraa on saatavilla kovin
vähän, eikä niistä monikaan miellytä minua.
Jotain siltäkin saralta olen intoutunut tekemään.
Esittelen joitain ideoita, jos joku muukin vaikka
innostuisi.
Trimmihuoneen tapetti
Trimmihuone kaipasi ehostusta. Maalauksen
lisäksi yksi seinistä sai Bedlingtontapetin.
Revin muutaman vanhan kirjan sivut irti. Tulostin kirjan sivuille himmeän piirroskuvan
bedlingtoninterrieristä (24 kpl). Voit hahmotella paperille oman koirasi valokuvasta ääriviivat
ja skannata ja tulostaa sen. Vedin vatupassin
avulla muutamia apuviivoja tapetoitavalle seinälle, ettei tapetti menisi vinoon. Sitten aloin
liisteröidä ja liimata kirjan sivuja limittäin
seinälle. Vaaleampia ja kellastuneempia sivuja
sommitellen ja sinne tänne lisäsin koirakuvioi-

dun kirjansivun. Homma on kyllä hidasta, mutta palkitsevaa. Jos seinään kohdistuu kulutusta,
voi sen vielä lakata mattapintaisella lakalla.
Vaatevärkkäilyt
Lempivillatakki sai taskunsuulle sinisen koiran ja
pallon. Miehen paidan selkään ompelin tiheällä
siksak-ompeleella saman koiran pään. Valmismekkoon applikoin vanhasta villatakista koiran.
Huopakassi sai koristeeksi pienet bedlingtonit sabluunan avulla. Vanhoihin huopatossuihin taas
ompelin korvat villalankatupsuineen ja nappinenän ja silmät. Loppuun vielä Fridan maalaama
taulu, joka ilahduttaa päivittäin.--Värkkäilyterveisin -Leena Kurki-Salomaa
ja Frida
Loppuun vielä Fridan maalaus
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Kuva: Ruonio

Iso

kiitos

K

erho pääsi järjestämään ikioman erikoisnäyttelynsä, Bedl-erin, Terrier
Weekend -tapahtuman yhteydessä
5.9.2020. Järjestäjän tehtävään kuului luonnollisesti palkintojen hankkiminen menestyksekkäille koirille sekä kasvattajille. Menestyksekkäät koirat palkittiin näyttelyssä
ruhtinaallisesti mm. ruokasäkein ja lahjakortein, ja näistä saimme kiittää mukaan lähteneitä sponsoreitamme. Tänä vuonna tapahtumas-
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Kuva: Jutta Voutilainen

Bedl-erin
sponsoreille!

sa mukana olivat Nutrolin, Alvar, Mush sekä
Winner.dog. Nutrolin lahjoitti kaikille osallistuneille koirille pullot suosittua ja tehokasta
ravintoöljyään, joka tekee hyvää niin iholle,
turkille kuin tassuillekin. Mikä olisikaan sen
parempi lahja näyttelyissä käyville koirille!
Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille avokätisyydestänne. Toivottavasti yhteistyömme jatkuu
vastaisuudessakin!
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TERRI-ERI ERIKOISNÄYTTELYN
TUOMARIN TERVEISET

V

almistuin bedlingtonien tuomariksi
suorittamalla näytön Kirsi Sainiolle
kesällä 2018. Olen useamman roturyhmän tuomari ja toki minulla oli jo
muita terrierirotuja ennen tätä. Usein voi kestää
varsin pitkään ennen kuin pääsee arvostelemaan
nk. uusia rotujaan johtuen siitä, että kutsut näyttelyihin tulevat varsin hyvissä ajoin. Toisaalta kestää
aikansa ennen kuin näyttelynjärjestäjät hoksaavat
tuomareiden saaneen uusia pätevyyksiä.
Joskus kohtalo kuitenkin puuttuu peliin. Tällä kerralla syntipukkina oli koronavirus. Terri-Erin tuomarilistat menivät arvatenkin muutamankin kerran uusiksi. Viime vaiheessa oli
selvää, että näyttely vietäisiin läpi kotimaisin
voimin. Itse olen aina ajatellut erikoisnäyttelykutsun kuuluvan rodussa jo kannuksensa
hankkineille tuomareille tai vielä mieluummin
kasvattajatuomareille eikä ensikertalaiselle kuten minulle! Hätä ei lue lakia ja niinpä jouduin
pyörtämään periaatteeni.
Olin tavattoman iloinen 17 ilmoitetusta bedlingtonista! Totta toinen puoli; totta kai minullekin oli huomattavasti arvokkaampaa saada arvostella tällainen määrä rotunne edustajia kuin
debytoida parin kolmen koiran voimin kaikkien
rotujen näyttelyssä. Debyytti on aina debyytti ja
asiaan kuuluu perhosten lentely vatsanpohjassa
ennen arvostelun alkua!
Uroksia oli ilmoitettu ainoastaan neljä kun
taasen narttuja 13. Arvostelu alkoi mukavasti
lupaavan viisikuisen Stars Rondels Narovan
saapuessa kehään. Olinkin ilahtunut kun siitä
iltapäivällä tuli vielä pentujen Best in Show.
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Uroksissa voiton vei valioluokan kaunis ja tasapainoinen multivalio Kimalteisen and Proud of
It. Hyvänä kakkosena oli eestiläinen Stars Rondel Lars, varsin lupaava hiekanvärinen nuori
uros, jolla olisi saanut olla kauniimmin kannettu häntä ja jonka väri on toistaiseksi vaalea.
Kuten edellä todettu kauniimpi sukupuoli oli vahvemmin edustettuna tässä näyttelyssä. Kirjoakin
oli ja joukkoon mahtui mm. pari pienikokoista
koiraa. ROP-junioriksi valitsin sinisen Tanzara
Xylvian, joka näkyy olevan parhaan uroksen tytär. Nuorissa nartuissa voiton vei eestiläinen Star
Rondel Lepisina, edellä mainitun Larsin täyssisar.
Lepisinassakin oli monia hyviä asioita, mutta venyi hieman pituutta liikkeessä. Avoimen luokan
voitti erinomaisen värinen ja turkinlaadultaan
oikea Tanzara Kuurankukka. Se sai myös sertin
ja valioitui ja oli hyväksi lopuksi paras narttu ja
VSP valioluokan uroksen voittaessa ROP:in. Valioluokassa kilpaili kaksi hyvin laadukasta valiota, joista voiton vei tyypiltään herkullinen Säfvas
Without You ja hyvänä kakkosena Stars Rondels
eestiläiskennelin omistama Kinterra Elf’s Queen
Enviable Star, joka on siis pentu Narovan ja nuorten luokkalaisten Larsin ja Lapisinan emä. Valioluokan voittajan tyyppi on kerrassaan erinomainen, mutta väri vielä turhan vaalea. Väri ja oikea
turkinlaatu ovat tärkeitä tässä rodussa ja avoimen
luokan voittaja oli tässä suhteessa erinomainen.
Veteraaniluokassa kilpaili lähes kymmenvuotias
Meripihkan Je T’aime, edelleen hyvin valionarvonsa ansainnut ja hyväkuntoinen koira.
Kiitos mukavasta debyytistä! Kehänlaidalla vallitsi hyvä tunnelma ja voittajia onniteltiin reilusti. Koirat olivat ihastuttavia luonteeltaan, hyvin
treenattuja ja miellyttäviä käsitellä.
Elina Haapaniemi

Kuva: Jenni Ruonio

Joulutervehdys
tuo joulun
tunnelmaa!

V

uoden viimeisestä tiedotteesta
olemme saaneet tyypillisesti lukea
upeita joulutervehdyksiä kasvattajilta sekä muilta bedlingtonharrastajilta. Voit lähettää meille valmiin tervehdyksen pdf- tai kuvatiedostona osoitteeseen
bedlingtontiedote@gmail.com. Vaihtoehtoisesti voit lähettää haluamasi kuvat sekä tekstin, ja
taittajamme asettelee tiedostot joulutervehdykseksi. Lähetä haluamasi materiaalit 1.12.2020
mennessä.

Ilmoitushinnat (jäsenille)
1/1 sivu ...............................
1/2 sivu ...............................
Koko vuosi 1/1 sivu ..........
Takakansi ...........................
Koko vuosi .........................

50 € ............... (20) €
25 € ............... (15) €
180 € ............. (60) €
68 € ............... (50) €
250 € ............. (100) €

Maksa ilmoituksesi etukäteen kerhon tilille
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21. Liitä
kuitti materiaalin mukaan.
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Omega-6 linolihappo on välttämätön ihon
kosteustasapainolle. Tätä pitää yllä erityinen ihon
suojakerros. Jos se järkkyy, iho kuivuu ja altistuu
erilaisille ongelmille. Tällöin myös turkki muuttuu
elottomaksi ja karvaa lähtee normaalia enemmän.

OLETKO KASVATTAJA?

Liity nopeasti kasvavaan Nutrolin®kasvattajakerhoon.
Lue lisää www.nutrolin.fi

ESTD 2007

Tässä kuvassa on Teuvo
Kiilin upea, ihana
ja rakas kasvatti eli
meidän Helmi, oikealta
nimeltään Slioorin
Joy Of Willow. Helmi
saavutti Helsingin
Maailman Voittaja
-näyttelyssä 1998 MV98 tittelin ollen paras
narttu. Helmin oli siis
C.I.B. FIN & SE & DK
MVA V-97 MV-98.

Slioorin Joy Of Willow
oli veljensä FIN & EE
MVA EEV-97 Slioorin
Jr Ewing samaisessa
Maailman Voittaja
-näyttelyssä BIS-pari!!!

Muistoissa Teuvo
Kiili 1951-2020
Elokuussa saimme suruviestin Vaasasta. Teuvo
Kiili, jonka tunsimme myös Tepinä, nukkui pois
nopeasti etenevän sairauden uuvuttamana. Tepin sairauden eteneminen tapahtui todella nopeasti ja hän halusi taistella sairautta vastaan ja
sairauden loppuajan vain läheisten tukemana.
Tepi kasvatti bedlingtoneja Slioorin -kennelnimellä ja vuodesta 1995 alkanut kasvatustyö jatkuu nyt Miian ja Marian toimesta. Yksi suurimmista saavutuksista Tepinkin iloksi oli heidän
kasvatin Slioorin Beautiful One:n Best in Show
voitto Vaasan näyttelyssä 2014.
Ihana muisto hienosta, ystävällisestä ja rehdistä
kasvattajasta ja rakkaasta ystävästä.
Riitta-Maija Liikanen

Vuonna 2009 esitin ensimmäisen oman koirani virallisessa näyttelyssä, jossa Lenni aloittikin
näyttelyuransa hienoin tuloksin. Kuitenkin
menestystäkin paremmin mieleeni on jäänyt
Tepin kannustavat sanat ja positiivinen asenne.
Kauniit sanat ensimmäisestä koirastani kannustivat eteenpäin ja jäivät kyllä syvälle mieleeni.
Tämän jälkeenkin tapasin Tepin muutamissa
näyttelyissä ja hän hymyili aina. Hänestä huokui hyväntuulisuus ja hänet oli aina mukava tavata. Viimeisin muistoni hänestä on Seinäjoen
näyttelystä viime keväältä. Hänen oma koiransa
valittiin parhaaksi nartuksi ja hän oli niin yllättynyt tuloksesta, että se hymyilytti meitä kehän
seuraajiakin. Vaikka kyllä hänen koiransa sen
tuloksen ehdottomasti ansaitsikin! Vaikka tapasinkin Tepin vain satunnaisesti näyttelyissä
niin uskallan sanoa, että jokainen koiraharrastusporukka kaipaisi joukkoonsa yhden hänen
kaltaisensa, aidon ja iloisen ihmisen.
Jutta Voutilainen
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Ferris on tyypillinen ensimmäisen
polven bedlington-whippet, jonka
emä on puhdasrotuinen whippet ja
isä puhdasrotuinen bedlingtoninterrrieri. Kuva: Kati Parppei

Bedlington-whippet -lurcher – lemp
Teksti: Sini Tuovinen

B

edlington-whippet, beddywhippet tai
whiplington on sekarotuinen lurchereihin kuuluva koira, jonka toinen
vanhempi on bedlingtoninterrieri ja
toinen whippet. Bedlington-whippettien harrastajapiireissä tunnutaan kuitenkin hieman
karsastavan suomessakin ehkä yleisimmin käytettyä whiplington-nimitystä, sillä nimi muistuttaa malliltaan nykyisiä nk. designer-rotuja,
kuten labradoodle tai jackapoo. Siinä missä näitä designer-risteytyksiä leimaa nykyaika ja erikoisuudenhakuisuus (sekä joissain tapauksissa
pentutehtailu), on lurchereilla, ja siten myös
bedlington-whippeteillä, pitkä historia tarpeeseen luotuina käyttökoirina.
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Lurcher on yleisnimitys Ison-Britannian ja Irlannin alueen sekarotuisille koirille, joissa puhdasrotuiseen vinttikoiraan on risteytetty muun
tyyppistä työkoirarotua, yleisimmin terrieriä tai
paimenkoiraa. Tämän koiratyypin juuret yltävät
aikoihin, jolloin vain aatelisto oli oikeutettu pitämään puhdasrotuisia vinttikoiria, kuten greyhoundeja. Sekarotuisista lurchereista tuli siten
aatelittomien ja salametsästäjien metsästyskoiria. Monien yhdistelmien todettiin parantavan
koiran käyttöominaisuuksia, minkä vuoksi
lurcherit ovat pitäneet paikkansa suosittuina
metsästyskoirina yhteiskuntarakenteiden muututtuakin. Nykyään lurchereita pidetään paljon
myös lemmikkeinä.

Etualalla kolme ensimmäisen polven bedlington-whippettiä, joilla keskenään hyvin
erilaiset turkinlaadut. Kuva: Sid Davies

peä lemmikki, armoton metsästäjä
Vinttikoirat on jalostettu jahtaamaan saalista
näöllään ja ottamaan se kiinni juoksemalla. Ne
työskentelevät luonnostaan itsenäisesti, mutta
toisaalta niiden kouluttaminen on usein haastavaa. Kun vinttikoiran nopeuteen ja voimakkaaseen saalisviettiin yhdistetään miellyttämisenhaluista ja korkean työmotivaation omaavaa
colliesukuista koiraa, saadaan nopea ja saalisviettinen koira, jonka koulutettavuus on puhdasrotuista vinttikoiraa parempi. Terrieri tuo
yhdistelmään puolestaan päättäväistä ja periksiantamatonta luonnetta sekä riistaviettisyyttä.
Yhdistelmän rotuvalinnoilla voidaan myös
vaikuttaa suuresti koiran kokoon sekä jossain
määrin turkin laatuun. Mahdollisia lurcher-yh-

distelmiä on lähes lukematon määrä, mutta osa
niistä on osoittautunut selvästi toisia toimivimmiksi. Esimerkki hyvin toimivasta ja suositusta
yhdistelmästä on bedlington-whippet.
Bedlington-whippettejä käytetään edelleen
Brittein saarilla metsästyskoirina, mutta nykyään ne ovat myös suosittuja koti- ja perhekoiria. Hieman epäsiisti, rähjäinen ulkonäkö
lienee yksi merkittävä syy yhdistelmän suosioon tavallisten koiranomistajien keskuudessa.
Kuitenkin, jos koira on valittu perehtymättä
lurcherien historiaan ja käyttötarkoitukseen,
voi sen metsästysviettisyys ja aktiivisuus tulla
yllätyksenä uudelle koiranomistajalle. Tämän
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vuoksi bedlington-whippettejä päätyy paljon
myös kodinvaihtajiksi.
Millaisia koiria nämä bedlington-whippetit sitten ovat? Luonteen puolesta bedlington-whippetit ovat tyypillisesti levossa hyvin
leppoisia. Ne nukkuvat ja lepäävät mieluiten,
jos tarjolla ei ole erityistä tekemistä, mutta
ovat aktiivisia ja sosiaalisia, kun ympärillä tapahtuu. Ne ovat fiksuja ja oppivat nopeasti
uusia asioita, kun motivointi on kohdillaan.
Lempeän luonteensa vuoksi ne sopivat usein
myös lapsiperheisiin. Ei tule kuitenkaan unohtaa, että kyseessä on puoliksi terrieri. Erityisesti kiihtyessään tai provosoituessaan voi terrierimäinen käytös nousta nopeasti pintaan.
Bedlington-whippetillä on voimakas riista- ja
saalistusvietti. Se lähtee näköhavainnolla liikkuvan saaliin perään ja, mikäli näköyhteys katkeaa, se jatkaa jahtia hajujälkeä pitkin. Vaihtoehtoisesti se voi ottaa maa- tai ilmavainun, etsiä
riistan hajun perusteella ja näin sen löydettyään
jatkaa jahtia taas näöllään. Koiran käskyn alle
opettaminen näissä tilanteissa voi olla vaikeaa.
Bedlington-whippeteillä on kuitenkin voimakas
tarve liikkua ja juosta, joten mahdollisuudet tähän pitäisi pystyä tarjoamaan niin, ettei koira
pääse karkaamaan riistan perään.

Delilah on ¾ bedlington ja ¼
whippet. Tämän yksilön turkki,
ulkomuoto ja ilme ovat jo hyvin
bedlingtonmaiset. Kuva: Jennifer
Powles
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Ulkomuodollisesti bedlington-whippeteissä on
paljon vaihtelua eityisesti turkin suhteen, kuten minkä tahansa kahden erinäköisen koiran
risteytyksestä voi olettaa. Tavallisimmin bedlington-whippettien turkki on monisävyisen
harmaata, puolipitkäksi kasvavaa, harvahkoa,
päälikarvaltaan karkeaa ja pohjakarvaltaan pehmeämpää. Turkki voi kuitenkin olla myös varsin
lyhyeksi jäävää ja tuolloin usein tummemman

sävyistä; tai sitten hieman bedlingtonmaisemmin runsaampaa, pitemmäksi kasvavaa ja tällöin yleensä laadultaan ohuempaa, pehmeämpää ja väriltään vaaleampaa. Turkki tyypillisesti
tiputtaa karvaa vähäisissä määrin, mutta tähän
vaikuttaa taas paljon se, millainen turkkityyppi
yksilölle sattuu tulemaan. Turkin hoitoon riittää pääsääntöisesti säännöllinen kampaus tai
harjaus, mutta runsasturkkisempia koiria voi
olla hyvä joko nyppiä pari kertaa vuodessa tai
trimmata ajoittain, jälleen turkin laadusta ja
kasvutavasta riippuen.
Lurcherit ovat yleisesti ensimmäisen polven
risteytyksiä, eli tässä tapauksessa puhdasrotuisen bedlingtoninterrierin ja puhdasrotuisen
whippetin yhdistelmiä. Jonkin verran tavataan
kuitenkin myös erilaisia toisen polven risteytyksiä, joista bedlingtonharrastajien kannalta
lienee mielenkiintoisin takaisinristeytys puhdasrotuiseen bedlingtoninterrieriin. Nämä “¾
bedlington- ¼ whippetit” saattavat muistuttaa
ulkomuodollisesti jo hyvin paljon bedlingtoninterrieriä. Ulkomuotoon vaikuttanee edelleen paljolti sattuma, mutta luultavasti myös se,
kuinka paljon (tai vähän) yhdistelmään valittu
ensimmäisen polven bedlington-whippet muistuttaa turkinlaadultaan bedlingtonia. Oletettavaa kuitenkin on, että takaisinristeytysten jatkuessa bedlingtonin alkuperäinen turkinlaatu ja
ulkomuoto palautuvat muutamassa sukupolvessa rotutyypillisiksi.
Kahta rotua risteytettäessä on lähtökohtaisesti
aina olemassa riski, että jotkin piirteet eivät sovi
yhteen ja jälkeläisistä tulee joko luonteen tai ulkomuodon puolesta epätasapainoisia. Bedlington-whippettien pitkä historia ja suosio lurcherien joukossa kertoo tämän rotuyhdistelmän

Oreo on ¾ bedlington ja ¼ whippet.
Turkinlaatu on tyypilliseen ensimmäisen polven bedlington-whippettiin
nähden selvästi enemmän kihartuvaa.
Kuva: Tasha

toimivuudesta ja tasapainoisuudesta. Tämä on
hyödyllistä tietoa suunniteltaessa mahdollista
roturisteytysprojektia bedlingtoninterrierille.
Lähteet ja lisätietoa:
https://www.shootinguk.co.uk/gundogs/gundog-breeds/cross-breeds-dogs-89677
http://my-lurcher.com/choosing-a-lurcher/
https://www.lurchersos.org.uk/about-lurchers
Facebook: Bedlington Whippet Appreciation
Group
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Tullaan tutuiksi osa 4.
Tässä juttusarjassa esitellään erilaisia bedlington persoonia. Aikaisemmissa lehdissä on
haastateltu kasvattajia sekä harrastajia, mutta
nyt vuoronsa ansaitsevat rakkaat koiramme!
Jokaisessa osassa mukaan haastettu omistaja
kertoo koirastaan tai kaikista koiristaan, mikäli
terrieri-energiaa löytyy arkipäivistä enemmänkin. Lopuksi kirjoittaja haastaa mukaan aina
seuraavan harrastajan kertomaan bedlingtonistaan. Tarvittaessa kerhomme auttaa uuden
henkilön mukaan haastamisessa.

Nyt vuorossa
on Maisa!

P

oikkeuksellisen suloinen marraskuussa 2019 syntynyt Bedlington tyttö
Maisa (Slioorin Head Over Heels)
ja hänen ihmisensä Viivi (ja Konsta)
viettävät opiskelijaelämää Helsingissä Kalasatamassa. Tänne Maisa on päätynyt Vaasasta Maria
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Mäkelän luota, ja on tähän mennessä varastanut
jokaisen tapaamansa ihmisen ja otuksen sydämen.
Maisa on kuin omistajansa peilikuva. Aamuisin parasta on loikoilla sängyssä rapsuteltavana
pitkälle päivään ja mukavimmat nukkumapaikat on pienessä kerässä milloin kenenkin lämpimässä kainalossa. Ulkona Maisa on hieman
ujo, ja tarvitsee oman aikansa tutustua muihin.
Ensijännityksen ohi päästyä karitsa kuitenkin
juoksentelee ympäriinsä ties mitä koulukiemuroita. Hippa onkin Maisan lempileikki, eikä
häntä haittaa vaikka muut ovatkin jo ihan väsähtäneet siinä vaiheessa kun hän uskaltaa lähteä leikkimään. Eipähän ainakaan saa kiinni!
Hippaa leikitään myös kotona. Ellei karvapallo
ole nukkumassa jossain ihmisten mielestä hyvin
epäloogisessa paikassa, kuten selän ja sohvan
selkänojan välissä (lämpöinen pehmeä kolo!)
tai läppärin päällä vaatimassa huomiota, ilmestyy nopeasti lelukasa jalkojen juureen. Varmasti
joku näistä leluista on ihmiselle mieleen!
Maisa on ollut maailman helpoin pentu, vaikkakin jopa liian älykäs omaksi hyväkseen. Omis-

tajansa sanovatkin hänen syntyneen aikuiseksi.
Yhden teippirullan tuhonnut ja viime aikoina
on keksinyt, tettä olohuoneen pöydälle pääsee
kiipeämään kun hänet jätetään yksin kotiin.
Leikkisän ja rakkaudenkipeän luonteen alta
kuoriutuu kuitenkin hyvin korkea-arvoinen
neiti. Tyttö ei suostu mihinkään liikkumaan jos
on yksikään epämukavuus, ja varohan vaan ettei jalkoihin takerru minkäänlaisia keppejä tai
lehtiä, jalkahan voisi mennä siitä vaikka poikki!
Alunperin Maisa liittyi perheeseen vain sylinlämmittimeksi ja lenkkiseuraksi, mutta pikkutytön älykkyys innosti kokeilemaan erilaisia
harrastuksia. Muutama temppukurssi käytiin
läpi keväällä kun oltiin sisällä jumissa, jonka
jälkeen ihminen sai ideasta kiinni ja ollaan
keskenään kouluttauduttu jo hyvinkin pitkälle.
Kesän lopulla tuli sitten vastaan erikoisnäyttelyt, ja kiinnostuksen johtamana haluttiin käydä
kokeilemassa, miten pentu pärjää. Kokemusta
pääasiassa mentiin hakemaan ja ei sieltä oikeen
muuta saatukaan irti :D, tyttö on liian pieni
kooltaan pärjätäkseen virallisissa kisoissa. Käytiin sitten vielä kokeilemassa millaista on Match
Showssa, ja sieltä tulikin sitten sinisten 4. sija,
mutta Maisa ei vaikuttanut viihtyvän kovinkaan
hyvin näyttely-ympäristössä, joten jätämme
niissä pyörimisen toistaiseksi tähän. Sen sijaan
tähtäimessä kiiluu nyt rally-toko radat, jonka
treenaamisesta Maisa nauttii aivan älyttömän
paljon!
Työkseen Maisa pitää myös yllä instagram-tiliään, jota varten pitää aina välillä poseerailla.
Sieltä pääset seuraamaan myös hänen monia
koomisia nukkuma-asentojaan, joten pistä vaan
seurantaan jos kiinnostaa @maisabedlington
Kuulisin mielelläni mitä Mango ja Rolf puuhastelee!
Tervehdykset kaikille täältä meren ääreltä!
Viivi Yliknuussi
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Turkinhoitokurssi
bedlingtonkerhon
jäsenille 6.12.2020
klo 11 alkaen,
Helsingin Pikku Huopalahdessa Korppaanmäentie 24.
Kouluttajana Maija Hänninen,
Trimmauspalvelu grroom

H

aluatko oppia lisää bedlingtonisi turkinhoidosta ja trimmauksesta? Nyt on loistava mahdollisuus saada opastusta kädestä pitäen
ja kysellä kaikkea mahdollista mitä mieleen

Jalostustoimikunta
tiedottaa

A

nimal Health Trust (AHT) -laboratorio on lopettanut toimintansa 31.
heinäkuuta 2020. Tänne ei siis voi
enää lähettää bedlingtoninterriereiden kuparitoksikoosinäytteitä. Suoralla geenitestillä testaavat laboratoriot ovat tällä hetkellä
ainakin Movet sekä Vetgen.
Kerhon internetsivuille on avattu lomakkeet
perinnöllisten sairauksien ja koiran kuolinsyyn ilmoittamista varten (bedlingtonkerho.fi
> Jalostus > Jalostustoimikunta > Sairauksien ja
kuolinsyyn ilmoittaminen). Lomakkeiden avul-
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pompsahtaa. Kurssin aikana saat ohjeistusta
oikeiden välineiden valintaan, niiden käyttöön
ja trimmaustekniikkkaan sekä parhaat pesuja kuivausniksit. Kurssilla näet alusta loppuun
koiran pesun, kuivauksen ja trimmauksen rodunomaisesti. Tilaisuudessa on myynnissä välineitä ja turkinhoitoaineita. Kahvitarjoilu!
Ilmottautumiset ja lisätiedot kerhon sähköpostiin bedlingtonkerho (a) gmail.com
Osallistujien määrä pidetään pienenä, että
voimme pitää riittävät turvavälit. Tilaisuudessa
kasvosuojia tarjolla. Jos osallistujia löytyy suurempi määrä, pidetään useampi tilaisuus (samana päivänä tai 5.12.).
Jos haluat myös osallistua kurssipäivälle, jossa
trimmaat oman koirasi ammattilaisen opastuksella, mainitse siitä ilmoittautumisen yhteydessä. Suunnittelemme käytännön trimmauspäivän
erikseen.

la tarkkaillaan etenkin tiettyjen perinnöllisten
sairauksien esiintymistä bedlingtoninterriereillä. Jalostustoimikunnalle on lisäksi avattu oma
sähköpostiosoite sbkjtk@gmail.com.
Hyperkeratoosin tämänhetkisestä tilanteesta
ja testaamisesta on ollut jonkin verran keskustelua. Hyperkeratoosin geenitesti on saatavilla
tällä hetkellä ainakin Animal DNA Diagnostics,
Antagene ja Laboklin -laboratorioista. Hyperkeratoosissa eli päkiänkovettumassa polkuanturoihin kasvaa liikaa sarveisainetta. Kudos halkeilee voimakkaasti ja aiheuttaa koiralle kipua.
Myös ne koirat, joiden suvussa on esiintynyt hyperkeratoosia, suositellaan testattavaksi ennen
jalostuskäyttöä. Hyperkeratoosin esiintymisestä
voi ilmoittaa yllä mainitun lomakkeen kautta.
Otamme mielellämme vastaan myös geenitestien tuloksia.

Puheenjohtajalta
Ajaako sähköinen tiedottaminen perinteisten paperitiedotteiden ohi? Mitä julkaista,
kun kaikki on jo julkaistu Internetissä? Olen
kuluvan vuoden aikana saanut useammalta
yhdistykseltä postia, että haluanko jatkossa
vastaanottaa yhdistyksen lehden sähköpostiini. Tämä on nyt ajankohtainen kysymys myös
meidänkin yhdistysessä sekä Terrierijärjestössä. Jos et ole jo käynyt vastaamassa kyselyyn
kerhon kotisivulla, tee se nyt. Haluamme tietää jäsenistön mielipiteen. Posti- ja painatuskulut vievät todella suuren osan yhdistyksen

Mikä ihmeen jalostustoimikunta?

R

odunjalostuksen tavoitteena on käyttöominaisuuksiltaan ja ulkomuodoltaan rodunomainen, fyysisesti sekä
psyykkisesti terve koira. Jalostustoimikunnan tehtäviin kuuluu neuvontatyö,
jolla rodunjalostusta pyritään ohjaamaan puolueettomasti rodun parhaaksi rotumääritelmän
henkeen, ottaen huomioon nykytilanne ja odotettavissa oleva kehitys Suomessa. Jalostustoimikunta voi antaa suosituksia, mutta kasvattajalla
on viime kädessä valinnan vapaus ja vastuu.
Jalostustoimikunta kerää ja hyödyntää tutkimustietoa, seuraa rodun tilaa eri ominaisuuksien suhteen, sekä kartoittaa perinnöllisiä
sairauksia, ja tiedottaa näistä tarpeen mukaan
kasvattajia. Rodun tilaa seurataan niin Suomessa, kuin rodun kotimaassa ja muualla maailmassa pitämällä yhteyttä ulkomaisiin rotuyhdistyksiin ja vaihtamalla tietoja niiden kanssa.
Jalostustoimikunta päivittää yhdessä hallituksen

varoista ja varsinkin tänä vuonna tulopuoli jää
pieneksi COVID-19 tilanteen vuoksi. Paljon
tapahtumia on jouduttu perumaan ja näin ollen myös oman kerhomme saalis yhteisestä rahapotista esim. kennelpiiristä jää pienemmäksi.
Erikoisnäyttelymme saatiin hienosti järjestettyä kesän päätteeksi. Kiitos talkoissa
avustaneille ja iso kumarrus myös puuhanaiset Jutta Voutilainen ja Jenni Ruonio. Tämä
tiedote onkin täynnä valokuvia tapahtumasta. Tiedotteen teko olikin varsinainen
urakka ja toivottavasti nautitte sisällöstä!
Marraskuisin terveisin PJ Maija
kanssa rodun Jalostuksen tavoiteohjelman, sekä
Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman eli PEVISA:n tarpeen mukaan,
yleensä viiden vuoden välien. Toimikunnalle
voi myös lähettää kysymyksiä jalostusyksilöiden
valinnasta, tai muista kasvattajia askarruttavista
kysymyksistä.
Jalostustoimikunta valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan,
ja se toimii tiiviissä yhteistyössä yhdistyksen
hallituksen kanssa. Jalostustoimikuntaan kuuluvat kaudella 2020-2022 Sini Tuovinen, Jenni
Ruonio sekä Suvi Kuivanen. Sini toimii eläinlääkärinä Haminassa, ja kasvattaa bedlingtoneja
yhdessä Anna Korkeakankaan kanssa kennelnimellä Tinwelindon. Jenni on koulutukseltaan
maa- ja metsätaloustieteiden kandidaatti ja
opiskelee Helsingin yliopistossa eläinlääkäriksi toista vuotta. Jenni kasvattaa kennelnimellä
Precious Blue. Suvi on koulutukseltaan filosofian tohtori ja työskentelee tutkijana Helsingin
yliopiston virologian osastolla. Suvi kasvattaa
kennelnimellä Cuenta’s.
Jalostustoimikunnalle voi lähettää postia osoitteeseen sbkjtk(at)gmail.com.
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Palautusosoite:
Maria Pärnänen
Korpikuusentie 6
41160 Tikkakoski
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