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BEDLINGTON- tiedote

Julkaisia Suomen Bedlingtonkerho ry.
VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA

Maija Hänninen
bedlingtonkerho@gmail.com

Kesäpäivät

ULKOASU/TAITTO

Hajuerottelun alkeet

Mikko Hänninen

Matka Ruotsiin

PAINOPAIKKA

Koiran tyyppi ja rakenne

Grafitatu

ILMESTYMISAIKATAULU

Tullaan tutuiksi!

Nuorisopalsta

Nro 1. maaliskuu (aineisto 15.1. mennessä)
Nro 2. kesäkuu (aineisto 15.4. mennessä)
Nro 3. syyskuu (aineisto 15.7. mennessä)
Nro 4. joulukuu (aineisto 15.11. mennessä)
Jos et saa omaa lehteäsi, ota yhteys jäsensihteeriin

Näyttelytuloksia

AINEISTO lähetetään osoitteella

Terri-Eri
Sandran juoksu
DNA-tutkimus

bedlingtontiedote@gmail.com

KANNEN KUVA • JUTTA VOUTILAINEN

TEKSTIT joko sähköpostin liitetiedostona

Suomen Bedlingtonkerho ry:n etuudet

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

•

Bedlingtontiedote

KUVAT

•

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.

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

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.
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 2019
•
•
•
•
•

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

25.00 €
25.00 € + 8.00 € (postage)
12.00 €
5.00 €
250.00 €

Pankkiyhteys
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21
Kirjoita maksun viestiin maksua koskevan jäsenen nimi/nimet,
esim. Jäsenmaksu 2019 Mikko Möttönen ja Marja Matikainen
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MAINOKSET JA ILMOITUKSET

Valmiit mainokset PDF-tiedostoina
(sivukoko A5, mv). 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 alku-

peräinen 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
•

Puheenjohtaja
Maija Hänninen
bedlingtonkerho@gmail.com

•

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

•

Jäsen, sihteeri
Essi Koivu
bedlingtonkerho@gmail.com

•

Jäsen, jäsensihteeri
Essi Heimovaara-Kotonen
050 355 6778
sbkjasensihteeri@gmail.com

TOIMIHENKILÖT

•

Jäsen
Suvi Kuivanen
040 561 5178
suvi.kuivanen@nic.fi

•

Jäsen, pentuneuvonta
Senja-Elina Junttila
sbkpentuneuvonta@gmail.com

•

Jäsen
Saana Remula

•

Varajäsen
Jenni Niemelä
040 018 6060
niemela.jenni@hotmail.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

•

Bedlingtontiedote
Hallitus
bedlingtontiedote@gmail.com

•

Jalostustoimikunta
Suvi Kuivanen
Maria Mäkelä
Maija Hänninen

•

Koulutus- ja kollegiovastaavat
Jalostustoimikunta yhdessä hallituksen
kanssa

•

Nettisivut
Jenni Ruonio
040 764 4494
jenni.ruonio@helsinki.fi

Jäsen
Liisa Mikkola
041 469 9690
mikkli@hotmail.com
Yhteyshenkilö Venäjälle/Контактное лицо
Maria Nemeläinen
045 850 2755
maria.nemelainen@gmail.com

Yhteydenotot toimihenkilöihin ja hallitukseen
mieluiten sähköpostilla bedlingtonkerho@
gmail.com
•

Pankkiyhteys
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21

www.bedlingtonkerho.fi
#bedlingtonclub_finland
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Kesäpäivät Loimaalla

K

erhon kesäpäivät järjestettiin heinäkuisena viikonloppuna idyllisellä Pohjantilalla
Loimaalla. Vilinää ja vilskettä riitti Pohjantilan
maalaismaisemissa kun kesäpäiville osallistui
peräti 24 koiraa omistajineen. Ohjelmassa oli
Lena Danker-Höglundin luento koiran rakenteesta, agilityä, koiratanssia sekä perinteinen
Sandran juoksu – kilpailu. Unohtamatta tietenkään mukavaa yhdessäoloa grillaten, saunoen
ja leikkimielisesti tietovisaillen. Viikonlopulle
osuneen helteen takia aikatauluihin ja osaan
ohjelmasta jouduttiin tekemään muutoksia,
jotta koirien sekä ohjaajien hyvinvointi saatiin
varmistettua. Kukaan ei onneksi saanut lämpö-
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halvausta!
Paikan päälle pystyi saapumaan jo perjantai-iltana ja moni kauempaa saapuva hyödynsikin tämän mahdollisuuden. Majoittautumisen
jälkeen iltaa vietettiin vielä grillin antimista
nauttien.
Kesäpäivät starttasivat virallisesti lauantaiaamuna ja ensimmäisenä vuorossa oli Lenan
luento koiran rakenteesta. Luennon jälkeen
pääsimme vielä käytännössä tutkimaan koirien
rakenteita Lenan opastuksessa. Luento ja käytännön harjoitukset olivat erittäin mielenkiintoisia ja niistä lisää teille on kirjoittanut Terhi
sivulla 14. Iltapäivällä oli puolestaan luvassa

27.-28.7

koiratanssin teoriaa ja temppuja Elina Junttilan
ohjauksessa sekä agilityn teoriaa Suvi Kuivasen
luotsaamana. Helteen takia agilityharjoitukset
siirrettiin yhteisymmärryksessä myöhäiseen iltaan, jolloin aurinko laski ja ilma viileni. Päivän
päätteeksi yhdessäolo jatkui edelleen saunomisen, uimisen ja grillauksen merkeissä.
Sunnuntaina koirat omistajineen pääsivät
spurttailemaan Sandran juoksu – kilpailun merkeissä. Kilpailu juostiin heti aamupalan jälkeen
kun lämpötila oli vielä siedettävissä lukemissa.
Juoksutyylejä löytyi varmasti yhtä monta mitä
osallistuvia koiria oli. Osa kiiti luotisuoraan ja
osa tuli enemmän tai vähemmän mutkitellen,

mutta kaikki kirmasivat hienosti maaliin asti
omistajansa kannustaessa. Tulokset löydät sivulta 24.
Viikonlopun viimeisenä ohjelmanumerona oli leikkimielinen tietovisailu. Tietovisan
kysymykset löytyvät myös tästä tiedotteesta;
kuinka monta vastausta itse saat oikein?
Haluan vielä hallituksen puolesta kiittää
kaikkia kesäpäiville osallistuneita sekä luennoitsijaamme Lena Danker-Höglundia! Toivottavasti kaikilla oli mukava viikonloppu helteestä huolimatta. Ideoita ensi vuodelle otetaan jo
vastaan ja ainakin hallituksen toivelistalla on
inhimillisempi lämpötila.
Terveisin
Essi K
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1.
2.
3.
4.

Minä vuonna Suomen Bedlingtonkerho on perustettu?
Mistä kennelnimi Tanzara juontaa juurensa?
Minä vuonna syntyi ensimmäinen Tanzara pentue?
Mikä on Slioorin miespuolisen kasvattajan nimi?
a. Topi
b. Tepi
c. Tipi
5. Kuka kasvattaja vetää bedlingtonkerhon agilitykerhoa?
6. Kuka on bedlingtonkerhon puheenjohtaja?
7. Millä kennelnimellä bedlingtoneja kasvatetaan Forssassa?
8. Mikä on kasvattaja Jutta Voutilaisen (kennel Kimalteisen) ammatti?
a. Rekkakuski
b. Liikenneopettaja
c. Merkonomi
9. Onko Jenni Niemelän kasvattajanimi
a. Oikeesti
b. Leikisti
c. Aikuisten Oikeesti
10. Minä vuonna bedlington oli BIS 1 Vaasan
kansainvälisessä näyttelyssä?
11. Mikä seuraavista on bedlington kasvattaja:
a. TillinTallin
b. MullinMallin
c. TatinTallin

Oikeat vastaukset:
Vuonna 1988
Cirrus Blue Tanzara nimisestä koirasta
Vuonna 1976
Tepi
Suvi Kuivanen
Maija Hänninen
Meripihkan
Kaikki vaihtoehdot ovat oikein
Oikeesti
Vuonna 2014
TatinTallin
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TERVEYS ON
ON MEILLE
MEILLE TÄRKEÄÄ
TÄRKEÄÄ
ROTUMME TERVEYS
Suomen Bedlingtonkerho
Bedlingtonkerho ry.
ry. järjestää
järjestääilmaisen
ilmaisenräätälöidyn
räätälöidynterveyskyselyn
terveyskyselyn
Suomen
Helsingin
Helsingin yliopiston
yliopiston kanssa
kanssa koskien
koskienrodun
rodunterveyttä.
terveyttä.
Terveyskysely
Terveyskysely on
on kohdistettu
kohdistettu juuri
juuribedlingtoninterrierin
bedlingtoninterrierinomistajille
omistajillekäyttäytymistä,
käyttäytymistä,
terveysseikkoja
terveysseikkoja sekä
sekä jalostusta
jalostustaajatellen.
ajatellen.Lisäksi
Lisäksirotuyhdistyskyselyssä
rotuyhdistyskyselyssälöytyy
löytyy
lisääntymiskysely,
lisääntymiskysely,jonka
jonka tarkoitus
tarkoituson
onauttaa
auttaakasvattajia
kasvattajiasekä
sekärotujärjestöä
rotujärjestöäjalostukseen
jalostukseen
liittyvissä
liittyvissä ongelmissa.
ongelmissa.
KäyttäytymisKäyttäytymis- jaja persoonallisuuskyselyssä
persoonallisuuskyselyssäon
on99eri
eripituista
pituistakyselyosuutta.
kyselyosuutta.Täyttämisaika
Täyttämisaika
vaihtelee
vaihtelee noin
noin 5-20min.
5-20min.Jokaisen
Jokaisenosuuden
osuudenjälkeen
jälkeensaat
saatheti
hetinäkyviin
näkyviinhavainnollistavan
havainnollistavan
tuloksen
tuloksen koirastasi
koirastasi rodun
rodun yksilönä,
yksilönä,sekä
sekäverrattuna
verrattunakaikkiin
kaikkiinmuihin
muihinrotuihin.
rotuihin.Kaikista
Kaikista
vastauksista
vastauksista saadaan
saadaan kerättyä
kerättyä laajempi
laajempiraportti
raporttirotujärjestölle.
rotujärjestölle.
Voit
Voit tutustua
tutustua loppuraporttiin
loppuraporttiin sivulla:
sivulla:https://petsofi.fi/rotuyhdistys/
https://petsofi.fi/rotuyhdistys/

MIKSI TÄYTTÄISIN
TÄYTTÄISIN NÄMÄ
NÄMÄ KYSELYT?
KYSELYT?

SAAMME
SAAMME ARVOKASTA
ARVOKASTA
TIETOA
TIETOA RODUSTAMME
RODUSTAMME

KEHITETÄÄN
KEHITETÄÄN
KASVATUSTYÖTÄ
KASVATUSTYÖTÄ

TAVOITTEENA
TAVOITTEENA
TERVEEMPIÄ
TERVEEMPIÄELÄIMIÄ
ELÄIMIÄ

Pääset luomaan Petsofi-tilin osoitteesta www.petsofi.fi. Tilin luominen ja kyselyihin vastaaminen on
Pääset luomaan Petsofi-tilin osoitteesta www.petsofi.fi. Tilin luominen ja kyselyihin
vastaaminen
Bedlington
-TIEDOTE 3/2019 on
7
ilmaista. Kun olet luonnut koirasi profiilin Petsofiin pääset vastaamaan kyselyihin
eläimen
omalla sivulla
ilmaista. Kun olet luonnut koirasi profiilin Petsofiin pääset vastaamaan kyselyihin eläimen omalla sivulla
kohdista ”Tutkimukset” ja “Analyysit”. Voit täyttää kyselyt myös tietokoneella.
kohdista ”Tutkimukset” ja “Analyysit”. Voit täyttää kyselyt myös tietokoneella.

Hajuerottelun alkeet
– kouluta
bedlingtonistasi
sienikoira
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S

ienestyksen alkeita kannattaa treenata ulkona, koska siellä sienetkin kasvavat. Jos ulkona
on liikaa häiriöitä koiralle, aloita harjoittelu sisällä. Harjoittelu toteutetaan hajuerottelun kautta.
Hajuerottelun opettelussa käytetään apuna
purkkeja: ainakin kolme saman näköistä tehdaspuhdasta pientä purkkia reiällisellä kannella tai ilman. Voit käyttää myös pelkkää
sientä ilman purkkia, tällöin 2. vaihe jätetään
pois. Ilman purkkia sieni saattaa tallautua,
tuhoutua tai tulla syödyksi alkuvaiheessa.
Jokainen vaihe kannattaa harjoitella hyvin ennen eteenpäin siirtymistä. Aina, jos tulee ongelmia tai edistyminen hidastuu, kannattaa palata
askel taaksepäin ja kerrata jo opittua ennen
uutta yritystä.

Sieni purkissa

Haistelutoimissa aivan ensikertalaisille kannattaa tarjota muutama nami purkista, jotta koiralla olisi ylipäätään jotain kiinnostusta purkkia kohtaan. Näin
harjoittelu helpottuu huomattavasti.
Purkkiin laitetaan haluttu tuore sieni tai sienen
pala. Laita sienipurkki vähän kauemmas koirasta ja palkitse heti, kun koira kiinnittää pienintäkään huomiota purkkiin. Alussa pelkkä katse purkkia kohti riittää. Ruoka ja herkut ovat
hyvä palkkio keskittymistä vaativissa tehtävissä.
Korota vaatimuksia pikkuhiljaa ennen palkkiota. Tavoitteena on, että koira menee itsenäisesti
purkin luo ja nuuhkii sitä. Älä työnnä purkkia
koiraa kohti, vaan mieluummin koirasta poispäin, se vahvistaa koiran itsenäistä etsimistä.
Vaihtele purkin paikkaa eri puolille, ettei koira
yhdistä ympäristön hajuja sienen hajuun.

Monta purkkia

Tässä vaiheessa vahvistetaan ajatusta,
että koira etsii nimenomaan purkissa olevaa hajua, ei purkkia. Aluksi voi harjoitella kahdella purkilla niin, että toisessa on
sieni ja toisessa ei. Palkitse koira heti, kun
se menee haistelemaan oikeaa purkkia.
Alussa moni koira juoksee vain sen ensimmäiseksi silmään osuvan purkin luo. Tässä vaiheessa odottaminen ja vain oikein haistettujen purkkien palkkaus on avain onneen. Itse treenaan
usein niin, että kun koira löytää oikean purkin,
heitän namin sen selän taakse, ja koiran metsästäessä namiaan vaihdan purkkien paikkaa.
Eteenpäin voi siirtyä, kun koira valitsee useimmiten oikean purkin.

Ilmaisu

Kun etsiminen alkaa jo sujua, on aika aloittaa ilmaisun harjoittelu. Ilmaisu tarkoittaa sitä,
miten haluat koiran toimivan, kun se löytää
sienen hajun. Vaihtoehtoja on paljon, ja niistä
kannattaa valita se, jonka koira jo osaa hyvin tai
joka on sille hyvin luontevaa, esimerkiksi istu,
maahan, nenäkosketus, paikalle jähmettyminen, katse kohti ihmistä tai vasten hyppäämien.
Palataan yhteen purkkiin, jossa sieni on. Kun
koira haistaa sitä, pyydetään samalla haluttu
ilmaisu, esimerkiksi maahan, ja heti perään
palkkio kehujen kera. Koirilla on tapana ennakoida asioita: kun tarpeeksi usein pyydät
purkin haistamisen jälkeen koiran maahan, se
alkaa pian olettaa, että näin kuuluu aina toimia.
Vähennä tässä kohtaa koiran auttamista: kun
koira haistelee purkkia, ole hiljaa ja odota. Jos
ketjutusreaktio on valmis, koira todennäköi-
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Piilossa

sesti menee maahan, koska siitä sai viimeksikin
palkkaa. Tällöin anna koiralle superpalkkio ja
isot kehut päälle. Jos mitään ei tapahdu, palaa
vielä auttamaan koiraa muutaman harjoituksen verran ja yritä myöhemmin uudestaan.
Tavoitteena on, että koira nuuhkaisee purkkia
ja tarjoaa suoraan haluttua ilmaisua. Muista
tässäkin vaihdella paikkoja ja alustoja, joissa
treenaatte. Tyhjiä purkkeja voi lisätä heti, kun
koira ilmaisee itsevarmasti. Useamman purkin
kanssa vahvistetaan ilmaisua nimenomaan sienen hajun kohdalla, ettei koira yhdistä ilmaisua
purkkiin.
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Tässä vaiheessa jäljitellään paikkoja, joissa sienet kasvavat, eli lisätään häiriöhajuja
koiralle. Purkin voi peittää lehdillä, sammalella tai muulla kasvustolla, jota sienestysmailta saattaa löytyä. Tässä vaiheessa purkin
voi myös poistaa ja piilotella pelkkää sientä.
Käytä sienen siirtelyyn pihtejä, ettei koiralle
jää mieleen haju sienestä, jota ihminen on jo
koskenut. Näppärimmät siirtelevät sientä vaikkapa syömäpuikoilla. Sientä kannattaa piilottaa
maastoon eri paikkoihin ja palkita runsaasti,
kun koira löytää piilotetun sienen. Huomioi,
ettet jätä kävellessäsi suoraan sienelle johtavaa
hajuvanaa, jota koiran on liian helppo seurata.
Harjoitellessa sienestystä metsässä koiralle kannattaa laittaa erilainen panta tai valjaat, tai sitten
pukeutua itse sienestysvarusteisiin. Koirat yhdistävät helposti näitä asioita toisiinsa, jolloin
koira tietää, että näissä varusteissa ei lähdetä
vain metsälenkille. Jos löydät metsästä sieniä
ennen koiraa, tee siitä harjoitustilanne ja anna
koiran löytää ne. Palkitse koira tietysti hurjasti
joka kerta, kun se etsinnän jälkeen löytää sienen, oli se tahallisesti piilotettu tai villi yksilö.
Sienikoiran nenää on hyvä viritellä haisteluharjoituksilla ennen sienikautta, vaikka
koira jo osaisi etsiä. Näin koira ja ohjaaja tietävät varmasti mitä ollaan tekemässä. ”Lähtöhajun” harjoittelu voi olla joillekin hyvä lisä
keskittymiseen. Lähtöhajussa koiran annetaan haistaa esimerkiksi purkissa olevaa hajunlähdettä ennen etsimistä. Tämä voi auttaa
keskittymään ja muistamaan, mitä etsitään.
Harjoittelu koskee vain yhtä sienilajia, mutta
muut sienet voi opettaa samalla tavalla. Yleensä
koira hoksaa homman jo nopeammin toisen hajun opettelun kohdalla. Myös muita hajuja voi
opettaa samalla tekniikalla ihan huvin vuoksi.
Artikkeli on julkaistu alun perin Shibasanomissa 3/2018, kirjoittajana Taru Mäkelä.

Kuva: Jutta Voutilainen

Matka Ruotsiin
Skandinaviska
Bedlington
Klubbenin erikoisnäyttelyyn.

H

aaveilin kesällä jo matkasta Ruotsiin bedlingtonkerhon erikoisnäyttelyyn, kun
näyttelyn ajankohta julkaistiin. Tällöin näyttely
oli tarkoitus järjestää kesäkuussa ja sille viikonlopulle olin jo ehtinyt suunnitella muuta menoa,
joten tämä näyttely jäisi tänäkin vuonna väliin.
Yllätyksekseni näyttelyn ajankohtaa kuitenkin
siirrettiin ja pääsisimmekin reissuun, joten
niimpä varasimme matkan ja suuntasimme
Ruotsiin, Österbybrukiin 7.9.

Olen aikaisemmin käynyt kerran Ruotsissa
samaisessa erikoisnäyttelyssä, mutta siitä on
jo reilusti aikaa. Oli siis mukavaa lähteä pitkästä aikaa katsomaan koiria tähän näyttelyyn,
jonne oli ilmoitettu yhteensä 31 bedlingtonia
Nina Karlsdotterin arvosteltavaksi. Näyttely
oli epävirallinen näyttely, joten siellä ei jaettu
sertejä. Koiria arvostelemassa oli myös harjoitusarvostelija, joten jokainen koira arvosteltiin
perusteellisesti ja näyttely kestikin koko päivän
taukoineen. Tässä lyhyt tuloskatsaus päivän tuloksiin.
Ensimmäisenä esitettiin pennut, joiden tulokset
olivat seuraavat:
ROP-Pentu Stars Rondel Lady In Blue. Omistaja: Ninna Odehag
VSP-Pentu Velvety Mint Choco Chata. Omistaja: Ingrid Berglund
Paras uros luokassa sijoitukset jakautuivat seuraavasti:
1. Veteraaniluokassa kilpaillut Isotop’s Grand
Slam. Omistaja: Åsa Löfven
2. Valioluokassa kilpaillut Säfva’s Something
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Beautiful. Omistaja: Elisabet Hovberg
3. Valioluokassa kilpaillut Chelsea’s Lifelong
Fast Lane CA. Omistaja: Patricia Eriksson &
Eva Byberg
4. Veteraaniluokassa kilpaillut Ashcroft Wedding Singer. Omistaja: Ninna Odehag
Paras narttu luokan tulokset:
1. Junioriluokassa kilpaillut Säfva’s Without
You. Omistaja: Jutta Voutilainen
2. Valioluokassa kilpaillut Isotop’s Kotte. Omistaja: Patricia Eriksson
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3. Valioluokassa kilpaillut Velvety Ice Ice Baby.
Omistaja: Lise-Lotte Nilsson
4. Junioriluokassa kilpaillut Toolbox Smart Dog
Number Six. Omistaja: Eva Byberg
Junioriluokassa valinnat olivat seuraavat:
BIS-Juniori: Säfva’s Without You. Omistaja: Jutta Voutilainen
Veteraanien tulokset olivat seuraavat:
BIS-Veteraani: Isotop’s Grand Slam. Omistaja:
Åsa Löfven

Näyttelyn parhaat urokset. Kuva: Jutta
Voutilainen
Vasemmalla. Skandinaviska
Bedlingtonklubbenin vuoden 2019
erikoisnäyttelyn ROP ja VSP.
Kuva: Sandra Brännström
Meripihkan Je T'Aime VSP-veteraani.
Kuva: Jutta Voutilainen

VSP-Veteraani: Meripihkan Je T’Aime. Omistaja: Jutta Voutilainen & Satu Ahola
Ja lopulta BIS-tulokset:
BIS: Säfva’s Without You. Omistaja: Jutta Voutilainen
VSP: Isotop’s Grand Slam. Omistaja: Åsa Löfven
Tämä näyttely jää varmasti mieleeni yhtenä
hienoimmista kokemuksista. Oli hienoa päästä
tutustumaan uusiin tuttavuuksiin ja viettää päivää hyvässä seurassa katsellen kauniita koiria. Ja
tottakai olen iloinen myös menestyksestämme!
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Koiran tyyppi ja rakenne sekä näiden
merkitys jalostuksessa
Teksti ja kuvat: Terhi Riihimäki
Luennoitsijana Lena Danker-Höglund
kasvattaja ja ulkomuototuomari

T

odella mielenkiintoinen luento sai tämän
kotihiiren pakkaamaan autoonsa ensimmäisen bedunsa ja pari jenkkiä. Varhaiset aamuherätykset ovat ankeita joten suuntasimme
Loimaalle jo perjantai iltapäivästä.
Lauantain luento alkoi heti aamusta. Aamupäivän käytimme perehtyen kattavasti koirien
eri tyyppeihin, tyyppien erityispiirteisiin, hampaisiin, purentoihin, rakenteeseen, kulmauksiin
sekä niiden merkitykseen liikunnassa ja koiran
elämässä yleensä. Havainne kuvien avulla perehdyimme siihen miltä oikea liike näyttää
sekä siihen miten koiran on oltava rakentunut
pystyäkseen liikkumaan oikein. Perehdyimme
myös siihen mitä virheitä liikkeissä esiintyy
sekä mistä ne johtuvat. Lopuksi perehdyimme
muihin koiran liikunta suoritukseen vaikuttaviin tekijöihin. Tämän jälkeen oli vuorossa
käytännön harjoitukset jossa oppeja pystyi hyödyntämään erilaisia bedlingtoneja läpikäymällä
luennoitsijan johdolla. Opettelimme myös mittaamaan säkäkorkeuden oikeaoppisesti.
Koirat jaetaan kolmeen erilaiseen tyyppiin
jonka lisäksi on myös sekatyyppejä. Tyypit ovat
ravaaja, laukkaaja sekä voimatyyppi. Koiran ollessa oikeaa tyyppiä on se käyttötarkoitukseensa
sopiva rakenteeltaan ja toimintakyvyltään. Rakenteen on sovelluttava koiran käyttötarkoitukseen. Koiran rodunomaisten yksityiskohtienkin
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tulee myös olla käyttötarkoitusta palvelevia kuten pään muoto, hännän asento sekä karvan
laatu ja pituus.
Ravaajatyyppiä olevat rodut ovat niitä joilta
vaaditaan kestävyyttä kuten ajavat ja paimentavat rodut. Kestävyyden mahdollistaa koiran
rakenne. Ravaajat ovat voimakkaasti kulmautuneita, ja suorakaiteen muotoisia. Rinnan pituus
mahdollistaa tilavat keuhkot.
Laukkaajatyypin rodut ovat nopeita koiria
jotka ovat avoimemmin kulmautuneita kuin
ravaajat. Näillä roduilla on rintakehä syvä.
Voimatyyppiä edustavan rodun rinta on puolestaan leveä, ääriviivat kaarevat, laskeva lantio
ja ruumis suhteellisen lyhyt. Tyyppiin kuluvat
rodut joilta vaaditaan voimaa.
Sekatyyppiä edustavat rodut joilta vaaditaan
sekä voimaa että nopeutta tai voimaa ja kestävyyttä.
Koirien suu ja hampaat erilaisine purentavaihtoehtoineen käytiin seikkaperäisesti läpi.
Koirilla esiintyy leikkaavaa purentaa, tasapurentaa, yläpurentaa ja alapurentaa. Luennoitsijan kysyessä montako hammasta aikuisella
koiralla on valtasi hiljaisuus tilan. Aikuisella
koiralla on 42 hammasta ja pennulla 28.

Sitten siirryimme käsittelemään koiran rakennetta sitä avaavien kuvien avulla. Meille kerrottiin mistä etuosa rakentuu ja miten sen tulisi
olla kulmautunut ja miksi. Osallistujille havainnointiin miten erilaiset kulmaukset vaikuttavat
askeleen pituuteen. Meille myös avattiin mitä
tarkoittaa esim. lyhyt olkavarsi, pysty lapa ja
moni muu tuomarien arvosteluissa käyttämä
termi. Yksinkertaisella esimerkillä näytettiin
miten erilaiset yksityiskohdat vaikuttavat etuliikkeen pituuteen.
Takaosa ja sen rakenne avattiin yhtä tarkasti myös. Havainne kuvien avulla perehdyttiin
siihen miltä oikein rakentunut takaosa näyttää
takaapäin tarkasteltuna ja minkälaisia erilaisia
virheitä voidaan takaosan rakenteessa havaita.
Oikealla tavalla liikkuvan koiran etu- ja takaraajat liikkuvat yhdensuuntaisesti ja suoraviivaisesti. Läpikävimme kuvien avulla tilanteita
jossa näin ei ole.
Koiran liikuntaan vaikuttaa rakenteen lisäksi
moni muukin asia kuten luonne, pirteys/väsymys ja halu liikkua. Koiran fyysinen kunto vaikuttaa suoritukseen kuten lihavuus, laihuus tai
heikko lihaskunto. Myös ulkoiset tekijät saattavat vaikuttaa koiran liikkumiseen heikentävästi
esim. huono sää, liukas alusta. Ulkopuolisilla
tekijöillä saattaa olla vaikutuksensa liikuntasuoritukseen etenkin tottumaton koira saattaa
häiriintyä vaikkapa muista koirista.
Luento oli luonteeltaan keskusteleva ja kysymiseen kannustettiin. Kaiken kaikkiaan pidin
luentoa oikein antoisana ja osallistun uudelleen jos vain joskus on mahdollista. Erityisen
mielenkiintoinen osio oli koirien läpikäyminen
luennon jälkeen sekä mahdollisuus siinä samalla esittää kysymyksiä luennoitsijalle.
Kesäpäiväterveisin
Terhi
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Tullaan tutuiksi!

M

eripihkan kolmen polven bedlington-katras nauttii elämästään rauhallisella Ojalanmäen asuntoalueella Forssassa.
Vanhimpana lemmikkinämme kotona on Iines, Meripihkan Fairy Tale, 13 vuotta. Iineksen
tyttärestä Jutan Hillasta ja tyttären pojasta Hipasta olettekin jo saaneet lukea aiemmin tässä
sarjassa. Iines-mummon lisäksi joukossamme
on myös toinen mummo, Iineksen siskopuoli
Ippe, Meripihkan Great Pretender, 11 vuotta.
Mummojen vahdittavina ovat Ipen kuusivuotias Kerttu-tyttö, Meripihkan Killer Queen, ja
edellisen kaksivuotias Klaara-tytär, Meripihkan New Flame. Ennen näyttelyreissuja joskus
luonamme vierailee tyttöjen iloksi Hillan poika
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Onni, Meripihkan Le Grande, joka on todellinen herrasmies. Sekä Onni että tytöt nauttivat
toistensa seurasta.
Iines on erittäin sosiaalinen ja vahva persoona, tietää täsmälleen, mitä haluaa, ja yleensä
löytää keinot päämääränsä saavuttamiseksi.
Suurin intohimon kohde on ruoka ja ruuan
varastaminen. Iines on repinyt rikki monta
näyttelykassia, kun on haistanut siellä makupaloja, jotka on ollut pakko saada välipalaksi.
Pelottaviakin tilanteita on ollut, kun Iineksen
ruokapöydältä varastama pihvi on takertunut
kurkkuun. Onneksi näistä on kuitenkin selvitty
pelkällä säikähdyksellä.
Iines on edelleen kuin nuori koira, etsii leluja ja keksii omia leikkejään. Myös luonnon
tarkkailu kuuluu Iineksen harrastuksiin. Pihalla pomppivat harakat havainnoidaan tarkasti

Kuvassa vasemmalta Iines, Kerttu, Onni,
Klaara ja Ippe
samoin kuin iltalenkillä käyskentelevät siilit.
Kesäpäivinä Iines rakastaa loikoilla pihalla auringossa. Välillä tietysti pitää kommentoida, jos
naapurit puhuvat liian äänekkäästi ja häiritsevät
hänen rauhaansa.
Iineksen mummokaveri Ippe on meidän
ilopilleri ja hännänheiluttaja, joka on aina valmiina lähtemään minne vaan, seisoo valmiina
oven takana odottamassa, koska lähdetään. Ippe
on oivallinen lastenhoitaja. Se hoitaa, huolehtii ja nuolee tytärtään Kerttua ja lapsenlastaan
Klaaraa. Kun Klaara sisaruksineen olivat pieniä,
Ippe hoiti pentuja kuin omiaan konsanaan. Ippe
on erittäin hellyydenkipeä. Se tulee aina aamuisin sänkyymme ja istuu pitkään siinä rapsu-

tettavana tai makaa kaulalla antaen ja saaden
rakkautta.
Aina eivät pelkät aamurapsutukset riitä, vaan
sänkymme täyttyy iltaisin ihmisrakkautta kaipaavista bedlingtoneista, ja tätä ihmisrakkautta
antavien ihmisten on todella vaikea asettautua
sopivasti kiemuralle ja mutkalle koirien väliin.
Kerttu, Klaara ja minä olemme paikoillaan
yleensä aamuun asti, Hessu, Iines ja Ippe vaihtelevasti.
Kertulle ja Klaaralle ihmisen läsnäolo, hellyys
ja rakkaus ovat tärkeintä. Molemmat istuisivat
sylissä rapsutettavina vaikka kuinka pitkään. Ja
jos lopetat rapsuttamisen, ne tökkäävät kuonollaan uudelleen että jatka. Toisaalta kyllä vauhtia
ja energiaakin löytyy, juostaan niin, että pihamulta pöllyää ja sisällä tuolit ja pöydät kolisevat,
kun vedetään vinkulelua kuten Sidoste-sukkamainoksessa sukkaa ennen vanhaan. Klaaran
lempiharrastuksiin kuuluu myös koirauimalassa uiminen.
Aina emme oikein ymmärrä, mitä Kerttu mietiskelee. Se saattaa istua pitkään silmät
kiinni poski ihmisen poskea vasten ja nauttia
olostaan. Klaaran lempiasento on sylissä makaaminen ja pään roikottaminen suoraan alaspäin. Ulkona Klaara on Iineksen kumppanina
lintu- ja siilitarkkailijana. Yksikään siili ei jää
Klaaralta huomaamatta. Klaara puhkuu vielä
nuoruuden intoa eikä aina oikein ymmärrä,
miksi mummot eivät lähde leikkimään, kun hän
pyytelee. Iines-mummo hepuloi omia aikojaan
ruokaa odotellessaan, hyppii ja vinguttelee leluaan.
Meidän sydämenvalloittajat ovat hienosti
sopeutuneet meidän eläkeläisten toisaalta verkkaiseen ja toisaalta kiireiseen elämänmenoon.
Bedlington on todella ihastuttava rotu, kun se
ei ehdottomasti vaadi omistajaltaan jotain tiettyä toimintaa vaan sopeutuu tilanteen mukaan,
mitä sille tarjotaan.
Odottelemme seuraavaksi Eila Nuutisen ja
koirien kuulumisia. Ole hyvä, Eila!
Riitta-Maija Liikanen
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Elokuun
aurinkoinen
lauantaipäivä
vietettiin
kauniiden
terriereiden
seurassa

V

uosittain järjestettävä Terri-Eri näyttely sijoittui tänäkin vuonna elokuun loppupuolelle ja sää helli meitä kaikkia terrieri-ihmisiä.
Aamun kosteus haihtui pian maasta, sillä päivä
tarjosi meille aurinkoa ja lämpöä riittämiin. Yli
tuhat terrieriä omistajineen saapui Hakunilan
urheilupuistoon Vantaalle 24.8. ja tämä jokaisen
odottama erikoisnäyttely saatiin käyntiin. Bedlingtoninterriereillä tuomarina tässä näyttelyssä
toimi Helen Tonkson-Koit ja koiria hänen arvosteltavakseen oli ilmoitettu yhteensä 22 kappaletta. Bedlingtoneja oli saapunut näyttelyyn
Suomalaisten koirien lisäksi Venäjältä.
Rotukehän aloittavat tietenkin oikeutetusti
aina ensimmäisenä ne kaikkein söpöimmät ja
vallattomimmat, nimittäin pennut. Tässä näyttelyssä saimme ihailla pentu energiaa yhden
pennun voimin, kun Oikeesti Ei Tämä Tyttö
Lempeä Anele asteli rotunsa parhaaksi pennuksi heti kehän alkuun.
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Seuraavana vuorossa olivat nuorten luokan
urokset, sillä junioriluokan uroksia ei ollut ilmoitettu ollenkaan tähän näyttelyyn. Nuorten
luokassa kilpaili kaksi koiraa, joista Tanzara
Kastanjan tuloksena tänään oli ERI1 ja Tinwelindon Svarogin tuloksena EH2. Tästä luokasta
siirryimme suoraan urosten valioluokkaan, jota
seuraavat esitetyt koirat edustivat. Valioluokkaan oli ilmoitettu kilpailemaan kolme koiraa,
joista paikalla oli kaksi. Valioluokan voitti tässä
näyttelyssä venäläinen L' End Show Metti Surprise At Glare ERI1, SA -tuloksellaan ja toiseksi
luokassa sijoittui Kimalteisen And Proud Of
It tuloksenaan ERI2, SA. Veteraaniuroksia oli
ilmoitettu tähän näyttelyyn kaksi kappaletta,
joista venäläinen Bla Skuggans Mission Possible
palkittiin tuloksella ERI1, SA ja Isotop's Famous
Daves tuloksella ERI2.
Näin ollen paras uros -luokassa saimme näh-

Rotunsa paras pentu, Oikeesti Ei Tämä Tyttö
Lempeä Anele.
Kuva: DogStop, Sari Kupiainen

Näyttelypäivä oli täynnä auringonpaistetta
ja upeat palkinnot olivat valmiina odottamassa päivän voittajia. Kuva: DogStop, Sari
Kupiainen

dä kolme urosta, joista kaksi olivat valioluokasta
sekä yksi veteraaniluokasta. Tuomarimme valinta parhaaksi urokseksi oli L' End Show Metti
Surprise At Glare ja toiselle sijalle hän osoitti
veteraanin Bla Skuggans Mission Possiblen sekä
kolmannelle sijalle Kimalteisen And Proud Of
It:n.

junioriluokan koiraa, palkittiin tämä junioriluokan narttu suoraan myös rotunsa parhaana
juniorina. Seuraavana vuorossa oli nuorten
luokka, jossa esitettiin yhteensä kolme koiraa.
Venäläinen
L' End Show Michelle Melleur Ami palkittiin tuloksella ERI1 sekä Tanzara Kuurankukka tuloksella ERI2. Kolmas tässä
luokassa oli Tanzara Kamomilla tuloksenaan
EH3.

Urosten arvostelun päätyttyä jatkettiin totuttuun tapaan tietenkin narttujen arvostelulla.
Nartuissa junioriluokassa kilpaili yksi koira,
Säfva’s Without You, jonka tulos tälle päivälle
oli ERI1, SA. Koska uroksissa ei ollut yhtään

Narttujen valioluokassa kilpaili yhteensä 7
koiraa, joista tuomari palkitsi jokaisen ERI-tuloksella. Kilpailuluokassa sijoitukset jakautuivat
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seuraavasti: L' End Show Monroe All Word At
My Feet ERI1 SA, Slioorin Do What U Want
ERI2 SA, Meripihkan New Gold Dream ERI3
SA ja Meripihkan New Flame ERI4 SA. Niimpä paras narttu -kilpailuun tästä luokasta lähti
mukaan neljä koiraa. Myös nämä muut erinomaiset valionartut ansaitsevat ehdottomasti
nimensä mainittavan tämän jutun yhteydessä,
joten muut luokassa kilpailleet koirat olivat siis:
Jewelbox Bonnie Jet-Setter, Meripihkan Never
Say Never sekä Slioorin Fooling Around.
Veteraaniluokkaan oli ilmoitettu 3 koiraa,
joista kaksi esitettiin tässä näyttelyssä. Luokan
ensimmäiseksi tuomari valitsi Meripihkan
Great Pretenderin tuloksella ERI1, SA ja toiseksi Meripihkan Je T'aimen tuloksella ERI2.
Paras narttu -luokkaan tuomari valitsi kilpailemaan siis kuusi koiraa, joista yksi oli junioriluokasta, neljä valioluokasta sekä yksi veteraaniluokasta. Sijoitukset jakautuivat lopulta
seuraavasti: L' End Show Monroe All Word
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Valioluokan voittaja sekä paras narttu L'
End Show Monroe All Word At My Feet.
Kuva: DogStop, Sari Kupiainen

At My Feet PN1 & SERT, Slioorin Do What U
Want PN2, Meripihkan New Gold Dream PN3
sekä Säfva's Without You PN4 & Vara-SERT.
Näin ollen myös narttujen voittajakoira oli menestyksekkään venäläisen kasvattajan koira. Ja
nyt, kun kaikki sijoitukset näiden osalta oli jaettu, oli vuorossa rotunsa parhaan valinta.
Vuoden 2019 Terri-Eri erikoisnäyttelyn rotunsa parhaaksi koiraksi valittiin uros L' End
Show Metti Surprise At Glare sekä VSP:ksi L'
End Show Monroe All Word At My Feet. Molemmat koirat omistaa Elena Pykhtar.
Rotunsa paras veteraani tässä näyttelyssä oli
Bla Skuggans Mission Possible, jonka omistaa

Terri-Eri 2019 -näyttelyn bedlingtoninterriereiden ROP L' End Show Metti Surprise At
Glare sekä VSP L' End Show Monroe All Word
At My Feet. Kuva: DogStop, Sari Kupiainen

Svetlana Pryakhina sekä VSP-Veteraani Meripihkan Great Pretender, jonka omistaa Riitta-Maija Liikanen.
Kerrataan vielä lopuksi myös kaksi aikaisemmin mainittua ROP-tulosta eli erikoisnäyttelymme ROP-Pentu oli Oikeesti Ei Tämä
Tyttö Lempeä Anele, jonka omistavat Pylvänäinen-Säyriö Laura & Niemelä Jenni & Säyriö
Suvi. Ja ROP-Juniori Säfva's Without You, jonka
omistaa Jutta Voutilainen. Tässä näyttelyssä esitettiin myös Meripihkan kasvattajaluokka, joka
valittiin ROP Kasvattajaksi. Bedlingtonit arvosteltiin heti aamupäivästä, joten seuraavaksi
siirryimme odottelemaan iltapäivän ryhmäkilpailuja.

Terri-Eri 2019 -näyttelyn bedlingtoninterriereiden ROP & VSP Veteraanit omistajineen
iloitsemassa päivän tuloksista. Kuva: DogStop,
Sari Kupiainen
ROP-Kasvattaja kennel Meripihkan Kuva:
Riitta-Maija Liikanen
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Tunnit rotu- ja ryhmäkehien välillä kuluivat
nopeasti hyvässä seurassa ja olikin oikein mukavaa, että paikalle oli saapunut rotumme harrastajia ympäri Suomen. Oli mukavaa nähdä
kaikkia pitkästä aikaa ja nauttia samalla kesän
viimeisistä helteistä. Myös ryhmäkehien aikaan
paikalta löytyi vielä kannustajia bedlingtoneille,
kun näyttelytoimikunta kuulutti vihdoin niiden
alkamisesta. Tässä näyttelyssä on mahdollista
ilmoittaa koiria kilpailemaan parikilpailuun,
jossa yksi esittäjä esittää kaksi saman rotuista
koiraa samanaikaisesti kehässä. Tämä kilpailu
starttasi ryhmäkehät iltapäivällä ja muistaakseni parikilpailuista löytyi osallistujia 15-20
parin väliltä. Bedlingtoneista parikilpailuun oli
ilmoitettu myös yksi pari, joka avasikin bedlingtonien ryhmäkilpailutulokset upeasti, sillä
tuomari Gerry Fitzpatrick valitsi sen näyttelyn
kauneimmaksi pariksi. Nämä koirat olivat nimeltään Kimalteisen And Proud Of It sekä Säfva’s Without You.
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Koko näyttelyn kaunein terrieri L' End Show
Metti Surprise At Glare.
Kuva: DogStop, Sari Kupiainen

Toisena vuorossa oli tietenkin pennut ja
BIS-Pennun tässä näyttelyssä valitsi Melanie
Corcoran. Meidän rotumme ROP-pentu jaksoi
esiintyä loistavasti vielä pitkän päivän päätteeksi
ja se valittiinkin jatkoon suuresta määrästä hienoja terrieripentuja. Tämän jälkeen jatkettiin
vielä nuorten koirien ihastelua, sillä vuoron saivat ROP-Juniorit. Parhaan Juniorin tässä näyttelyssä valitsi Birgitta Hasselgren. Myös tässä kilpailussa saimme menestystä rodullemme, sillä
Säfva’s Without You sijoittui BIS3 Junioriksi.
Bedlingtonit nähtiin tietenkin myös Paras veteraani sekä Paras kasvattajaryhmä -kilpailuis-

Oikealla. Best in Show 3 Juniori Säfva’s Without You. Kuva: DogStop, Sari Kupiainen

Bedlingtonit nähtiin myös mukana parikilpailussa, jossa ne valittiin näyttelyn BIS Pariksi.
Kuva: DogStop, Sari Kupiainen

sa, mutta valitettavasti näissä sijoitukset jaettiin
muille terriereille. Päivän loppuhuipennus oli
kuitenkin vielä edessä, sillä seuraavaksi siirryttäisiin valitsemaan koko näyttelyn kaunein terrieri. Kokenut näyttelytähti, L' End Show Metti
Surprise At Glare, antoi parastaan vielä päivän
viimeisessä kehässä ja tuomari Helge Kvivesen
valitsi sen koko näyttelyn kauneimmaksi terrieriksi! Kerrassaan uskomattoman hieno päivä kaikille bedlingtoneille ja tämä tulos todella
kruunasi upean päivän.
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Yläkuva veteraanit
Alakuva avoin sarja

Sandran juoksu
Avoin sarja:
Seela 		
Veela 		
Moa 		
Taika
Esteri 		
Merri
Yatzy 		
Cinna
Viola
Elsa 		
Saima 		
Nemi

4:58 sekuntia
4:68
4:73
5:11
5:16
5:20
5:21
5:30
5:60
5:70
6:71
6:88
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Veteraanit:
Ansa 		
Minttu
Nimo 		
Mimosa
Gilda

5:10 sekuntia
5:37
6:83
7:73
10:91

Bedlingtoninterrierien DNA-tutkimus
(perinnöllinen kuparitoksikoosi)

Voimassa toistaiseksi.
Markkeritutkimusten tulokset tulkitaan toistaiseksi, mutta suositellaan käytettäväksi suoraa
geenitestiä. Markkeritesteistä lähetetään tulkintaa varten kopio tutkimustuloksesta ja näytteenottajana täyttämästä näytteenottolomakkeesta (www.bedlingtonkerho.fi) osoitteella:
Kirsi Sainio, Biokemian ja kehitysbiologian
osasto, Lääketieteellinen tiedekunta P.O. 63,
00014 Helsingin yliopisto.
Näytteet tutkitaan tällä hetkellä seuraavissa laboratorioissa (testi; näytetyyppi):
Movet (suora geenitesti; veri, poskisolu, karva)
Laboklin (markkeritesti; veri, poskisolu)
SLU (Ruotsi) (markkeritesti; veri)
Animal Health Trust (AHT, Englanti) (suora geenitesti; poskisolu)
VetGen (USA) (suora geenitesti; poskisolu)
Koirien tulee olla mikrosirutettuja ja sirunumero on tarkistettava näytteenoton yhteydessä.
Kaikkia virallisia näytteitä voivat ottaa eläinlääkärit ja eläinlääkäriasemilla eläinlääkärin
valvonnassa työskentelevät eläintenhoitajat.
Aluekouluttajat ja kennelneuvojat voivat ottaa
karva/poskisolunäytteitä.

Laboklin ja Movet
Näytteet toimitetaan laboratorioon kelta-mustassa paketissa laboratorion ohjeiden mukaisesti. Paketit tilataan ennakkoon maksutta.
Näytteiden mukaan liitetään laboratorion oma
lähete.
Ohjeet laboratorioiden sivuilta:
www.laboklin.fi
www.movet.fi (mikäli käytät paperista lähetettä,
kirjoita testin nimi ’bedlingtoninterrierin kuparitoksikoosi’ lähetteeseen, löytyy tällä hetkellä
vain sähköisestä lähetteestä)
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
Ohjeet: https://www.slu.se/en/departments/
animalgenetics/about-the-department/
hgenlabeng/
AHT ja Vetgen
Poskisolunäytettä varten näytteenottopaketit tilataan laboratorioiden omilta sivuilta. Näytteiden mukaan liitetään laboratorion oma lähete.
Ohjeet laboratorioiden sivuilta:
www.ahtdnatesting.co.uk
www.vetgen.com
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Tervehdys
pitkästä aikaa!
Kesä tuli ja meni ja nyt ollaan jo syksyn silmässä. Lehdet alkaa pikkuhiljaa saamaan väriä
ja tätä tekstiä lukiessasi on kaikki niistä varmaan jo pudonnutkin.
Tänä vuonna näyttelyissä käyminen on
minulta vähän jäänyt. Olen nykyään alkanut
kiinnostua agilitysta. Siinä koirien rodulla tai
roduttomuudella ei ole väliä ja tärkein salaisuus
menestykseen on hyvä yhteys koiran kanssa.
Itselläni ei tosiaan koiraa vieläkään ole, mutta
olen treenaillut tuttuni koirilla.
Asiasta kolmanteen. Olen viime aikoina nähnyt jonkin verran uutisia, joissa kerrotaan kuinka jonkun tietyn rotuinen koira on hyökännyt
jonkun koiran tai ihmisem kimppuun. Mietin,
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miksi uutisessa pitää usein erikseen ilmoittaa
hyökänneen koiran rotu ja pilata joidenkin rotujen mainetta entisestään? Syynähän todennäköisesti on klikkimäärän kasvattaminen, mutta
samalla siinä lietsotaan turhaa pelkoa joitain
rotuja kohtaan. Rotuhan ei edes ole olennainen
osa hyökkäyksessä muuta kuin koon puolesta,
koska loppujen lopuksi koira on juuri sellainen millaiseksi omistaja on sen kasvattanut.
Ymmärrettävää on jos joku alkaa pelkäämään
tiettyä rotua kun on itse joutunut hyökkäyksen
kohteeksi, mutta se, että pistetään muutkin pelkäämään on suoraan sanottuna typerää.
Lopuksi vielä isot onnittelut kaikille ketkä ovat bedlingtoneittensa kanssa sijoittuneet
näyttelyissä tai muissa lajeissa kuluneen vuoden aikana!
Ensi kertaan,
Roosa

Näyttelytuloksia
kevään ja
alkusyksyn osalta

T

oukokuu täyttyi näyttelyistä, sillä melkein joka viikonlopulle löytyi jostakin
päin Suomea ajanvietettä koiranäyttelyiden parissa. Toukokuun starttasi Tampereen tuplanäyttelyt, jotka järjestettiin 4.-5.5.
Lauantaina kilpailtiin NORD-näyttelyssä, jossa
tuomarina toimi Kaisa Metteri-Gold. Hänen
arvosteltavakseen oli ilmoitettu 4 bedlingtonia,
joista rotunsa parhaaksi valittiin Kimalteisen
And Proud Of It. VSP tässä näyttelyssä oli Meripihkan Great Pretender, joka oli samalla myös

Tampere KV-näyttelyn päivän
kauneimmat bedlingtonit.
Kuva: Milla Lähteenmäki

rotunsa paras veteraani. Sunnuntaina näyttelyviikonloppua jatkoi Kansainvälinen näyttely,
jonka tuomariksi oli kutsuttu Susan Kealy. Hänen arvosteltavakseen oli ilmoitettu yhteensä 7
bedlingtonia, joista kaksi ilmoitettiin poissaoleviksi. Lauantain ROP-koira jatkoi menestystään
myös sunnuntaina, eli rotunsa paras oli jälleen
Kimalteisen And Proud Of It. VSP tässä näyttelyssä oli junioriluokan narttu Säfva’s Without
You sekä ROP-veteraani Meripihkan Je T’Aime.
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Royal Canin Show:n ROP Meripihkan
Never Say Never kuva: Jenni Ruonio

Seuraavana viikonloppuna oli vuorossa Royal Canin Show Helsingissä. Tuomari Kimmo
Mustoselle oli ilmoitettu nähtäville yhteensä 6
bedlingtonia. Näistä koirista rotunsa parhaaksi
valittiin Meripihkan Never Say Never ja VSP:ksi
Tanzara Kastanja. ROP-Veteraani tässä näyttelyssä oli Tanzara Nanelle. Suomessa ei pääsääntöisesti valita rotunsa parasta juniori -koiraa,
mutta meilläkin on muutamia näyttelyitä, joissa näin toimitaan. Tämä näyttely on yksi niistä
ja näin ollen ROP-Juniori tässä näyttelyssä oli
Tanzara Kamomilla.
Toukokuu todella tarjosi näyttelyitä jokaiselle viikonlopulle, sillä myös 18.-19.5. järjestet-
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tiin kaksi näyttelyä saman viikonlopun aikana.
Lauantaina bedlingtonit arvosteltiin Rauman
kaikkien rotujen näyttelyssä ja tuomariksi oli
valikoitunut Malgorzata Jurek-Erenska. Rotunsa parhaaksi koiraksi hän valitsi Kimalteisen
And Proud Of It:n ja VSP:ksi Meripihkan Je
T’Aimen, joka oli samalla myös ROP-veteraani.
Myös tässä näyttelyssä valittiin ROP-Juniori,
joka oli tällä kertaa Säfva’s Without You. Ryhmäkilpailussa menestystä tuli BIS Juniorissa,
sillä Säfva’s Without You valittiin BIS3 Juniori
-sijalle. Sunnuntaina vuorossa oli Mynämäen
kaikkien rotujen näyttely, jossa tuomari Kalvo
Kriisk palkitsi rotunsa parhaana Kimalteisen
And Proud Of It:n, joka esiintyi myös menes-

Rauman näyttelyn ROP-Veteraani &
VSP, ROP ja ROP-Juniori
Kuva: Jutta Voutilainen
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Mynämäki KR -näyttelyn RYP4 Kimalteisen
And Proud Of It.
Kuva Leena Kurki-Salomaa

Rovaniemen Kansainvälisen näyttelyn
parhaat bedlingtonit. ROP Galactic Defender
Midwinter Moon sekä VSP Ester.
Kuva: Mimmi Naartijärvi

tyksekkäästi ryhmäkilpailuissa saavuttaen RYP4 sijoituksen. Ryhmäkehässä tuomarina toimi
Piotr Krol.

Vieläkin toukokuulle mahtuu yksi näyttely,
sille viimeiselle viikonlopulle. Tällä kertaa tie
vei Kangasniemelle KR-näyttelyyn, jossa esillä oli neljä bedlingtonia. Tuomari Anne Sume
valitsi ROP & ROP-Veteraaniksi Meripihkan
Great Pretenderin.

Seuraavana viikonloppuna bedlingtoneita
nähtiin myös Haminan NORD-näyttelyn kehässä, vaikka sää ei todella suosinut näyttelyväkeä. Hilkka Salohalla arvosteli tässä näyttelyssä
kolme bedlingtonia, joista hän valitsi rotunsa
parhaaksi junioriluokan nartun Oikeesti Sydän
Lämpöä Täys. ROP-Veteraani tässä näyttelyssä
oli Meripihkan Je T’Aime. Molemmat näistä
ryhmäkilpailuihin oikeutetuista koirista kuitenkin liukenivat paikalta nopeasti rotukehän
jälkeen, sillä hyinen vesisade ei ollut bedlingtonien eikä omistajien mieleen, varsinkaan, kun
arvostelu tapahtui heti aamulla.
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Kesäkuussa järjestettiin yhteensä neljä näyttelyä, joista ensimmäiset olivat 9.6. Tuurissa
sekä samana päivänä myös Rovaniemellä. Tuomari Harry Tast palkitsi Tuurin näyttelyssä rotunsa parhaana Heinäkengän WattiWenlan sekä
rotunsa parhaana veteraanina Heinäkengän Just
Sweet:n. Rovaniemen KV-näyttelyssä esillä oli
5 bedlingtonia, joista kaikki olivat ruotsalaisia
koiria. Tuomari Zsolt Lokodi Csaba valitsin
ROPiksi Galactic Defender Midwinter Moonin.

Kuva oikealla. Oikeesti Sydän Lämpöä
Täys.
Kuva: Monna Ranne

VSP tässä näyttelyssä oli Ester ja ROP-Veteraani
Galactic Defender Stardust.
Tuurin ja Rovaniemen jälkeen vuorossa oli
Jämsän KR-näyttely 16.6. Tämän vuoden näyttelyissä on ollut selkeästi enemmän suomalaisia
tuomareita ja tässäkin näyttelyssä bedlingtonit
arvosteli suomalainen tuomari, Tanya Ahlman-Stockmari. Hänen valintansa päivän kauneimmaksi koiraksi oli Tanzara Kuurankukka.
ROP-Veteraaniksi valittiin Meripihkan Je T’Aime.
Kesäkuun viimeisenä viikonloppuna järjestettiin Raasepori KR. Tässä näyttelyssä esitettiin
tuomarina toimineelle Lena Danker-Höglundille yhteensä kolme bedlingtonia. Näistä koi-

rista rotunsa parhaaksi valikoitui Meripihkan
New Gold Dream, joka samalla saavutti tässä
näyttelyssä suomen muotovalion arvon.
Myös heinäkuu tarjosi näyttelyväelle kilometrejä auton mittariin ja monia paikkakuntia
vierailtavaksi, sillä näyttelyitä tältä kuulta löytyi yhteensä 10! Tämän kuukauden bedlingtonien näyttelykäyntien osalta aloitti Tuusula
NORD-näyttely, joka järjestettiin 7.7. Melko
pieni näyttelypaikka täyttyi koiraharrastajista
heti aamusta alkaen ja toiveet kauniista heinäkuisesta näyttelypäivästä olivat korkealla. Suurin osa koirista saatiinkin arvostelua niin sanotusti, hyvän sään aikaan, myös bedlingtonit.
Tuomari Birte Scheel oli saanut arvoseltavakseen viisi bedlingtonia, joiden tulokset jakautuivat seuraavasti: ROP & ROP-Juniori Säfva’s
Without You, VSP Kimalteisen Apple Of My
Eye ja ROP-Veteraani Meripihkan Je T’Aime.
Ryhmäkehien aikaan taivas antoikin sitten vettä
koko rahalla enkä muistakaan, että koska koirat
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Tuusulan NORD-näyttelyn voittaja kolmikko.
Kuva: Jutta Voutilainen

sekä ihmiset olisivat olleet niin läpimärkiä! Ja
tottahan kesäpäivään kuuluu myös ukonilma.
Tuusulan jälkeen vuorossa oli Mikkeli KR,
jossa rotunsa paras oli Heinäkengän Xamantha. Tuomari tässä näyttelyssä oli Juta Haranen.
Mikkelin näyttelyn kanssa samana viikonloppuna järjestettiin myös tuplanäyttelyt Oulussa.
Lauantaina aloitettiin Oulun näyttelyviikonloppu NORD-näyttelyllä, jossa tuomari Elaine
Butler palkitsi ROP-koirana Jewelbox Bonnie
Jet-Setterin sekä VSP-koirana Slioorin Freeloven. Veteraaneja on myös nähty bedlington
kehissä tänä vuonna melkein joka näyttelyssä,
niin myös täällä, sillä ROP-veteraani oli tässä
näyttelyssä Isotop’s Famous Daves. Sunnuntaina
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Tanzara Kuurankukka Jämsän näyttelyn
kaunein bedlington.
Kuva: Tuuli Jäske

oli vuorossa KV-näyttely, jossa tuomarina toimi
Zlatko Kraljic. Hän oli saanut arvosteltavakseen
2 koiraa enemmän, kuin Oulun näyttelyn lauantain tuomari, joten paikalla oli siis 7 bedlingtonia. Näistä rotunsa parhaaksi valikoitui Kimalteisen And Proud Of It sekä VSP:ksi edellisen
päivän kaunein koira, Jewelbox Bonnie Jet-Setter. Tässä näyttelyssä jälleen ROP-Veteraani oli
Isotop’s Famous Daves.
Kesän ennätys taitaa löytyä heinäkuun viikonlopulta 20.-21.7. sillä tämä viikonloppu piti
sisällään kolme erillistä näyttelyä. Aloitetaan
näistä näyttelyistä Hyvinkään KR tuloksilla,
jossa Pirjo Aaltonen valitsi rotunsa parhaaksi
Cuenta's Themban. Siirrytään Kemi KR:n, jossa

Tuore Suomen muotovalio Meripihkan New
Gold Dream.
Kuva: Riitta-Maija Liikanen

Vesa Lehtosen valinta parhaaksi bedlingtoniksi oli Oikeesti Aukoton Logiikka, joka saavutti
samalla myös muotovalion arvon! Ja viimeisenä Kalajoki KV, jossa tuomarina toiminut Anca
Giura valitsi ROP & ROP-Veteraaniksi uroksen
Isotop’s Famous Daves. VSP oli Slioorin What
Do U Want, joka myöskin valioitui samalla.
Tässä näyttelyssä myös saimme ihailla kasvattajaluokkaa bedlingtonkehässä, sillä kennel
Slioorin esitti ROP-kasvattajan ryhmän.
Espoossa järjestettiin Eukanuba Summer
Show 27.7. Tässä näyttelyssä tuomarina toimi
Vesa Lehtonen ja hän palkitsi ROP-koirana Heinäkengän Xamanthan. Samalle viikonlopulle
mahtui vielä Porin näyttely, jossa tuomarina toi-

mi Veli-Pekka Kumpumäki. Hänen valintansa
olivat seuraavat: ROP Kimalteisen And Proud
Of It, VSP Meripihkan New Flame ja ROP-Veteraani Meripihkan Great Pretender.
Sitten käännymmekin jo kohti elokuuta ja
myös sieltä löytyi useampi näyttely koiranäyttelyfanien iloksi. Ensimmäisenä Kuopio KV, joka
järjestettiin 4.8. Tässä näyttelyssä tuomariksi oli
valittu Juha Palosaari, joka sai arvosteltavakseen
yhteensä viisi bedlingtonia. Näistä koirista ROP
& ROP-Veteraani oli Meripihkan Great Pretender sekä VSP Tinwelindon Perun.
Seuraavana viikonloppuna vierailtiin sateisessa Kotkassa, jossa tuomarina toimineen Siret
Lepasaarin valinta ROP:ksi oli Säfva’s Without
You.
Elo-syyskuun vaihteessa, viikko erikoisnäyttelymme jälkeen, oli vuorossa Riihimäen tup-
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Oulun NORD-näyttelyn kauneimmat
bedlingtonit.
Kuva: Maria Mäkelä

Meripihkan Great Pretender, Kuopion
näyttelyn ROP & ROP-Veteraani.
Kuva: Riitta-Maija Liikanen

la-näyttelyt. Tämäkin näyttelyviikonloppu startattiin NORD-näyttelyllä, jossa tuomarina toimi
Suzana Verstovsek. ROP & ROP- Veteraani
koira tässä näyttelyssä oli venäläinen Bla Skuggans Mission Possible ja VSP Säfva’s Without
You. Sunnuntain KV-näyttelyssä tuomari Maija
Mäkinen palkitsi rotunsa parhaana Kimalteisen
And Proud Of It:n sekä ROP-Veteraanina Bla
Skuggans Mission Possiblen. Ryhmäkilpailuiden menestyksestä piti huolen niin ikään tämä
veteraani, sijoittuen hienosti BIS3 -sijalle.

haaksi Nezhnaya Melodiya Iz Laplandii Kanisin
sekä VSP:ksi & ROP-Veteraaniksi Meripihkan
Jungle Drumin. VSP-Veteraani oli Meripihkan
Je T’Aime.

Vielä saamme mahtumaan mukaan myös
näyttelyn syyskuulta, nimittäin Porvoon kaikkien rotujen näyttelyn, joka järjestetään perinteisesti syyskuun alussa. Tuomari Knut Sigurd
Wilberg valitsi tässä näyttelyssä rotunsa par-

Muistuttaisin vielä näyttelyissä kävijöitä lähettämään kuvia menestyksestänne lehteä varten. Mielellämme koostaisimme näihin mahdollisimman monen eri menestyjän kuvia, sillä
jokainen bedlington on tottakai kuvanarvoinen!
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Tällaisilla tuloksilla saimme ihastella bedlingtoneja kesän näyttelyissä ja tälle vuodelle meillä
onkin enää vain muutamia näyttelyitä jäljellä.
Palataan vielä myöhemmin siis loppuvuoden
näyttelyiden tuloksiin, joten kovasti tsemppiä
kaikille näyttelykävijöille tuleviin koitoksiin!

Oletko osallistunut näyttelyyn ulkomailla kesän aikana? Tai suuntaatko
mahdollisesti jonkin muun maan näyttelykehiin nyt syksyllä? Mikäli
vastasit kyllä, niin muistathan jakaa menestyksesi kuvineen meille
sähköpostitse osoitteeseen: bedlingtontiedote@gmail.com
Koostamme 30.11 mennessä tulleet tulokset ja kuvat vielä
yhteen vuoden viimeisessä lehdessä.

Oikealla Kalajoki KV. ROP Isotop’s Famous
Daves & VSP Slioorin Do What U Want.
Kuva: Maria Mäkelä

Samoin, jos vierailette ulkomailla näyttelyissä
tai koiranne valioituu Suomeen/muihin maihin,
niin nämäkin saavutukset haluaisimme mielellämme saada lehteen. Kuvia ja tuloksia odottaen
kohti syksyä!
Teksti: Jutta Voutilainen
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Palautusosoite:
Essi Heimovaara-Kotonen
Katajatie 16
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Loppukevennyksenä vielä tämä kuva, joka on otettu tänä syksynä Muuramen ryhmänäyttelyssä. Toisiaan sää ei todella ole koiranäyttelykävijöiden puolella! Muurame RN 15.9
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