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Päivi Vallittu

Terri-Eri 2016

PAINOPAIKKA

Koiratanssi - luova hyvän mielen laji
Bedlingtonien kesäpäivä Forssassa
Bedlingtonin trimmaus, osa 3. - ammattilaiset
PIKKU JUTTU
VALIOITUNEET
TRIMMAAJIA

Grano Oy, Tampere
ILMESTYMISAIKATAULU

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 15.10. mennessä)
Jos et saa omaa lehteäsi, ota yhteys jäsensihteeriin
AINEISTO lähetetään osoitteella
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KASVATTAJIA

Kannen kuva: TERRI-ERI 2016 ROP ©Kennel L ´ End Show

TEKSTIT joko sähköpostin liitetiedostona

(doc, rtf, txt -tallennusmuoto) tai postitse
selkeällä käsialalla kirjoitettuna.
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KUVAT
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Vuoden Agilitybedlington
Vuoden Bedlingtonjuniorhandler
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Suomen Terrierijärjestön jäsenyys

•

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

•

Alle 20-vuotiaat jäsenet voivat hakea nuorisostipendiä

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

•

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

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 2016
•
•
•
•
•

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 2015 Mikko Möttönen ja Marja Matikainen

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,
käytä aina viitettä 1009 ja liitä kuitti mate-

riaalin mukaan.

TEKIJÄNOIKEUKSISTA Lain mukaan alkuperäinen kirjoittaja ja kuvan ottaja on ilmoitettava painetussa materiaalissa. Muista siis kysyä aina lupa tekijänoikeuden
haltijalta ja ilmoittaa materiaalin mukana.
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Yhdistyksen jäsenet kutsutaan
sääntömääräiseen syyskokoukseen
Aika
Paikka

Sunnuntaina 30.10.2016, alkaen klo 13.30
Ruoksmäentie 1, 24260 Salo (ABC Piihovi Salo)

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat:
1.

Kokouksen avaus

2.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3.

Kokouksen järjestäytyminen

4.

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

5.

Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen

6.

Yhdistyksen puheenjohtajan valinta kaudeksi 2017

7.

Hallituksen jäsenten valinta
•
•

Muut asiat

9.

Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Suomen Bedlingtonkerho ry.
Hallitus
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Bedlingtonkerhon hallitus on
päättänyt myöntää kerhon ansiomerkin Airi
Lukkarisella.
Airi ja koiransa Alpi toimivat aktiivisesti esim
kaverikoiratoiminnassa ja ovat tuoneet positiivisella tavalla rotuamme tunnetuksi vierailemalla
monissa eri kohteissa.
Onnittelemme Airia ja Alpia!
Onnea pitkästä kasvatustyöstä Eila Nuutinen,
Kennel Tanzara, 40 vuotta bedlingtoninterriereiden kasvatusta!

PUHEENJOHTAJALTA

A

URINKOISTA SYKSYÄ kerholaiset!
JUURI KOIRIA ULKOILUTTAESSANI huomasin ensimmäiset muuttolinnut.

Nytkö se jo alkaa? Syksy ja pimeys tulevat ja en ole kesälomaakaan
vielä ehtinyt kokonaan viettää. Viimeiset ulkonäyttelytkin ovat aivan
käsillä. Eli nyt viimeistään kaivakaa heijastimet esille!

ERIKOISNÄYTTELYMME JÄRJESTETTIIN tänä vuonna hieman aiempaa poiketen syyskuun
puolella. Meitä suosi hieno ilma ja tuomarina toimi kasvattaja Mark Walshaw Englannista.
Näyttelyn tuloksia luettavissa tässä tiedotteessa. Vuoden bedlington-kilpailun pistetilanne
on nähtävissä kerhon nettisivuilla.
KESÄLLÄ KÄVIMME BEDLINGTONPORUKALLA viettämässä kesäpäivää Forssassa. Päivä keräsi-

kin mukavasti väkeä ja ohjelma oli varsin mielenkiintoinen. Alunperinhän pyrimme järjestämään kyseiselle viikonlopulle useamman päivän kestävät bedlingtontreffit.
Onko aika kenties ajanut ohi pidemmistä koiraleireistä ja viikonlopun kestävistä treffeistä? Epäilyttääkö meitä osallistua lähes tuntemattomien ihmisten kanssa useammaksi päiväksi koiratreffeille vai onko kyse rahasta ja osallistumismaksujen suuruudesta? Ehkä ohjelmakaan ei juuri kolahda omalle kohdalle ajankohtaisena.
Tosiasiahan on, että kaikki maksaa. Kerhon tapahtumien periaatteena on ollut, että osallistumismaksuilla katetaan tapahtumien kulut ja jotain jäisi vielä kerholle säästöönkin. Talkootyöllä näitä maksuja saa aina pienennettyä mutta tuo talkoolaisten haalinta tuntuu nykypäivänä jo työltä. Onko oma aikamme tänä päivänä kalliimpaa ja mietimmekö tarkemmin
mihin liikenevän vapaa-ajan käytämme? Usein kuuleekin kommentteja, että hallitus ei järjestä mitään, hallitus ei tee mitään. Haluaisinkin taas muistuttaa, että kerhon toimintaan voi
osallistua ilman toimihenkilöstatusta. Ei tarvitse olla hallituksen jäsen, varajäsen tai puheenjohtaja, tullakseen mukaan toteuttamaan tai vaikkapa vain ideoimaan toimintaa.
KERHON TOIMIHENKILÖT TAVOITTAA kätevästi esim sähköpostilla bedlingtonkerho@gmail.

com ja otammekin mielellämme vastaan ideoita ja apua.
TAPAAMISIIN!

Maija Hänninen
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VSP ja ROP pentu

Terri-Eri 2016
Terri-Eri järjestettiin tänä vuonna 3.9. Hakunilan urheilupuistossa,
Vantaalla. Tämä oli bedlingtoninterrierien ensimmäinen oma
erikoisnäyttely ja päänäyttely. Tuomarina oli kasvattajatuomari Mark
Walshaw Isosta-Britanniasta (kennel Janmark). Mark on omistanut
terrierejä jo yli 45 vuotta. Suurimpina saavutuksina ovat vuosien 2012
ja 2013 parhaan kasvattajan titteli Isossa-Britanniassa ja kasvattikoiran
voitto vuoden 2012 Cruftsissa.
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EDLINGTONEJA OLI ILMOITETTU yhteensä

42 kappaletta. Pentuja oli 2, uroksia 17 ja
narttuja 23. Tuomari oli arvostelussaan
tiukalla, mutta johdonmukaisella linjalla. Suurin osa koirista saivat EH:n tai H:n, ja loput palkittiin ERI:lla. Sääkin oli suhteellisen suotuisa, ja
sade alkoi onneksi vasta bedlingtonkehän loputtua. Isossa kehässä olikin ilmeisesti kastuttu

ihan kunnolla. Tunnelma kehän aikana oli mukava: onnentoivotuksia huudeltiin puolin ja toisin.
Terri-Eri onkin monelle vuoden päätapahtuma,
tärkeä terrieri-ihmisten kokoontuminen.
Parhaaksi pennuksi valittiin Tanzara Viola
(Eila Nuutinen) ja VSP-pennuksi Diamond VonEbingen (Essi Heimovaara-Kotonen ja Ella Kotonen). Parhaaksi urokseksi ja ROP-koiraksi valittiin
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ROP JUN

Vappu Erähäme-Mutkan
lahjoittama tervetuloa -kyltti
tuomarille. Kiitos Vappu!

VSP JUN

VSP
ROP KASV

8 Bedlington -TIEDOTE 3/2016

Terri-Eri 2016 • tulokset

					

VSP ja ROP pentu . . . . ROP p .. . . . Tanzara Viola om. Nuutinen Eila
VSP p . . . . . Diamond Von-Ebingen om. Heimovaara-Kotonen Essi & Kotonen Ella
ROP ja VSP JUN . . . . .  ROP j . . . . . . Champagne Heady Slovanský Perun om. Tuovinen Sini
VSP j . . . . . . L’end Show Mocco om. Pykhtar Elena
ROP kasvattaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kennel Tinwelindon
ROP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L’end Show Matty Surprise At Glare om. Pykhtar Elena
VSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinwelindon Varda om. Tuovinen Sini
PU1 ROP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L’end Show Matty Surprise At Glare
PU2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L’end Show Mocco, SERT
PU3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuenta’s Baldomar
PN1 VSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PN2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PN3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PN4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tinwelindon Varda
Tanzara La Chapelle
Champagne Heady Slovansky Perun, SERT
L’end Show Magic Light, VASERT

Seuraavassa tiedotteessa
(4/2016) tulokset ovat
luettavissa kokonaisuudessaan. Tulokset voi myös
käydä katsomassa KoiraNetistä.

Kuva ©KENNEL L´ END SHOW

ROP
L’end Show Matty Surprise At Glare (Elena Pykhtar,
Venäjä). Matvey valittiin lopulta myös koko näyttelyn toiseksi parhaaksi koiraksi. Urosten serti meni
myös Elenan kasvatille L’end Show Moccolle. Paras
narttu ja VSP-koira oli Tinwelindon Varda (Sini Tuovinen). Narttujen sertin sai Champagne Heady Slo-

vanský Perun (Sini Tuovinen). Parhaaksi kasvattajaksi valittiin kennel Tinwelindon (Sini Tuovinen ja
Anna Korkeakangas). Onnea!
Onnea myös muille tuloksiinsa tyytyväisille, ja
kiitos mukavasta näyttelypäivästä kaikille osallistujille! •
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K

oiratanssi

on luova hyvän mielen laji

Vaikka koiratanssi on ollut
virallinen kilpailulaji Suomessa
jo muutaman vuoden, on se silti
edelleen varsin tuntematon
ja saattaa herättää kuulijassa
ihmetystä ja hilpeyttäkin. Mitä se
oikein on?
Teksti ja kuvat • IIDA HURSKAINEN

Koiratanssia voisi kuvailla lyhyesti luovaksi ja melko vapaamuotoiseksi tottelevaisuudeksi,
joka sovitetaan musiikkiin. Kaiken
pohjana on positiivinen yhteistyö
koiran ja ohjaajan välillä. Tänä kesänä Suomen virallisissa koiratanssikisoissa nähtiin pyörähtelemässä myös
ensimmäinen bedlingtoninterrieri, kun
kaksivuotias Lotta (Velvety Sapphire)
aloitti kilpailu-uransa freestylessä.
Koiratanssi – mitä se on?
•

Maija ja Karitsa valmiina esiintymään Oulun
koiratanssikilpailussa
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Koiratanssi jakautuu kahteen erilliseen
lajiin: heelwork to music eli lyhemmin
HTM perustuu erilaisissa positioissa seuraamiseen musiikin tahdissa kun taas
freestyle eli vapaaohjelma voidaan

koostaa erilaisista tempuista eikä siinä ole
lainkaan pakollisia liikkeitä.
•

•

Molemmissa lajeissa on kolme tasoluokkaa:
alokas-, avoin-, ja voittajaluokka. Luokan
noustessa myös vaatimustaso esimerkiksi
liikkeiden laadun, määrän ja teknisen haastavuuden suhteen kasvaa. Esimerkiksi ylempien luokkien freestyle-ohjelmaan toivotaan
ilman katsekontaktia tai kaukana ohjaajasta suoritettavia liikkeitä. Alokasluokassa vielä sallitun käsiohjauksen tulee myös muuttua
ylemmissä luokissa huomaamattomammaksi
ja ohjelman on liityttävä vahvemmin musiikin
muotoon.
Koiratanssikilpailussa koirakko suorittaa kehässä kestoltaan 1,5 – 4,0 minuutin pituisen
ohjelmakokonaisuuden valitsemansa musiikin tahdissa. Kilpailusuorituksen aikana koiraa
ei saa palkata tai käyttää muita motivointivälineitä. Kehuminen sen sijaan on sallittua ja
toivottuakin! Mikäli koira karkaa kehästä, suoritus hylätään. Koiran jatkuva haukkuminen
tai harhailu kehässä sekä ohjaajan vihainen
käskytys ja olemus ovat esimerkkejä pisteitä
vähentävistä virheistä.

•

Koiralla saa olla kilpailusuorituksen aikana
korkeintaan kaulapanta tai sellaiseksi tulkittava, koristeellinenkin asuste mutta ohjaajan
olisi toivottavaa pukeutua ohjelmaan valitsemansa teeman mukaan. Myös kaikenlaista
rekvisiittaa saa käyttää jos se tukee ohjelmaa
eikä sitä käytetä koiran pakottamiseen.

•

Kilpailusuorituksen arvostelee yleensä kolme
tuomaria, joiden antamien pisteiden keskiarvosta lopullinen tulos muodostuu. Enimmäispistemäärä on 200 pistettä, joka koostuu
puoliksi teknisistä ansioista kuten liikkeiden
laadusta ja tarkkuudesta, ja puoliksi taiteellisesta vaikutelmasta kuten koirakon yh-

teistyöstä, koreografiasta ja kehän käytöstä.
Kunniamaininta (KM) voidaan jakaa koirakolle, joka saa tuomarikeskiarvona vähintään
80 pistettä sekä teknisestä että taiteellisesta
vaikutelmasta. Ylempään luokkaan siirtymiseen tarvitaan vähintään yksi kunniamaininta
mutta kolmella kunniamaininnalla luokkaa on
vaihdettava. Voittajaluokassa jaetaan kunniamaininnan sijaan koiratanssisertifikaatteja,
joiden kautta voi saavuttaa molemmissa lajeissa erillisen koiratanssivalion arvon.
•

Koiratanssin hyviä puolia on ensinnäkin se,
että harrastus sopii oikeastaan kenelle tahansa, sillä koiratanssiohjelman voi tehdä hyvin
pitkälti itselle ja omalle koiralle sopivaksi. Se
on myös luovaa ja melko vapaamuotoista, joten tekeminen ei ole pilkuntarkkaa ja haudanvakavaa. Koiratanssin avulla voi myös parantaa koiran ja ohjaajan välistä suhdetta sekä
tarjota koiralle arjessa mukavaa aktivointia.
Lajia voi myös harjoitella kotona eikä siihen
tarvita erityisiä välineitä: koiran suosikkiherkuilla pääsee jo hyvin alkuun!

•

Koiratanssiharrastuksen haastava puoli on
lajin tuntemattomuus, minkä vuoksi monilla
paikkakunnilla ei ole mahdollisuutta harrastaa lajia ohjatusti. Myös kilpailut ovat keskittyneet tietyille paikkakunnille, niitä järjestetään
melko vähän ja niihin voi olla hyvin vaikea
mahtua mukaan. Lajin vapaamuotoisuus ja
luovuus voi olla myös haaste ja esimerkiksi
sopivan koreografian keksiminen voi olla työn
takana.

"Koiratanssin aloittamiseen ei tarvita kummallisia
välineit, omille koirilleni olen opettanut temppuja
naksuttimen ja herkkujen avulla"
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”Häiriökoirasta” tanssiva karitsa

”Koiratanssi vaatii mutta myös kehittää
hyvää kehonhallintaa”
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Miten sitten Lotta päätyi koiratanssiparketeille?
Temppuja olen tykännyt opettaa koirilleni aina.
Tästä erityiskiitos kuuluu lagotolleni Callelle, joka
oli nuorena sen verran energinen riiviö, että sen väsyttämiseen tarvittiin paljon aivojumppaa. Temput
kävivät tähän tarkoitukseen täydellisesti, sillä ne
sopivat hyvin arkeen. Calle opettelikin paitsi hyödyllisiä temppuja kuten keittiön kaappien sulkemista ja mattojen rullaamista myös puhtaasti aktivointitemppuja kuten jalkojen välistä pujottelua tai
pupu-istuntaa.
Tähän elämäntyyliin tuli myös Lotta myöhemmin, joten temppujen opettelu osana arkirutiineja
alkoi Lotan kohdalla varsin varhain. Lotta oli aluksi
hyvin erilainen opettaa kuin Calle, koska se oli olemukseltaan varsin rauhallinen ja kiireetön, eikä se
ollut aluksi kovin kiinnostunut tarjoamaan ja keksimään temppuja itse. Myös sen motivoiminen oli
aluksi haastavampaa.
Olin jo pidempään ollut kiinnostunut koiratanssista. Kotipaikkakunnalla harrastusmahdollisuudet
kuitenkin rajautuivat yhteen vuosia sitten pidettyyn koiratanssikurssiin, minkä jälkeen laji käytännössä kuihtui. Harjoittelimme koiratanssia kuitenkin säännöllisen epäsäännöllisesti kotioloissa aina
kun motivaatio iski. Vuonna 2015 kuitenkin päätin ottaa itseäni niskasta kiinni ja lähteä lagottoni kanssa kokeilemaan kisaamista. Kun harjoittelin
Callen kanssa kisakoreografiaa, saattoi aivan yhtäkkiä lagoton tilalla olla ihan omiaan suurella innolla ja suurella sydämellä hosuva iloinen tupsukorva.
Aluksi Lotta sai siis kunnian olla ”häiriökoira”. Jossain vaiheessa mieleen kuitenkin ilmestyi ajatus,
että entä jos kuitenkin kokeiltaisiin Lotankin kanssa kisaamista jossain vaiheessa. Vaikka aluksi pidin
ideaa hassuna, vuosi myöhemmin tämä ”häiriökoira” harjoitteli täyttä päätä omiin ensimmäisiin
freestyle-kisoihinsa, jotka olisivat Oulussa.
Kisakappaleen valinta Lotalle oli lähes itsestään
selvä ja päädyin tuttuun lastenlauluun ”Maijan karitsa”, koska se oli hyvin selkeä, siinä oli kiva tarina
ja se sopi varsin täydellisesti bedlingtonin olemuk-

seen ja liikkumiseen. Kokosin koreografian yhdistelemällä Lotan suosikkitemppuja, joihin kuuluu
muun muassa ”liftaaminen” eli tassut ohjaajan jaloilla kävely sekä erilaiset tassuliikkeet. Koreografiaa harjoittelimme paitsi kotona myös tilanteissa,
joissa oli enemmän hälinää, kuten match showtapahtumissa kehiä odotellessa. Häiriötilanteessa kokonaista koreografiaa musiikin säestyksellä ei
kuitenkaan pystytty harjoittelemaan, joten isossa
tilassa koko ohjelma vedettäisiin ensimmäistä kertaa vasta kisoissa…
Kisapäivänä en tiennyt yhtään mitä ajatella ja
mietinkin oliko Lotan ilmoittaminen kisoihin ylipäätään hyvä vai huono idea. Pelkäsin ehkä eniten
että nuori, herkkä koira ottaa minusta jännityksen
ja me lamaannutaan molemmat ja kokemuksesta
tulee koiralle ikävä. Olin maalaillut mielessäni kauhukuvia myös siitä, kuinka Lotta tutustuisi hallin
maton hajuihin koko ohjelman ajan, lähtisi saman
tien etsimään leikkikavereita yleisöstä, haukkuisi
tuomarit lyttyyn, vilistäisi peppu heiluen kannustusjoukkojen luo yleisöön tai kipittäisi tarkastamaan kanttiinin tarjonnan. Mutta ei! Neitipä alkoi
suorittaa liikkeitä oikein kiltisti ja tunnollisesti –
korvatupsut tuttuun tapaan vinhasti heiluen. Ohjelman lopussa oli jo niin hauskaa että Lotta aloitti varsin suloiselta näyttävän mutta koreografiaan
kuulumattoman riemuhepulin ja minun lahkeiden
jahtaamisen. Epätoivostani huolimatta neiti palautui hepulistaan vielä sen verran maan pinnalle että
teki muutaman puuttuvan tempun kiltisti loppuun.
Se oli siinä, hengissä selvittiin!
Kehän laidalla annoin Lotalle superpalkinnoksi yllätyspussin jossa oli lelu, puruluu ja herkkuja.
Neiti asettautui tyytyväisenä nautiskelemaan herkkujaan kaikessa rauhassa pitkän kaavan mukaan
samalla kun jäätiin odottelemaan tuloksia. Tulostaululla odotti todellinen yllätys: hepuloiva karitsa
oli saanut huimat 170 pistettä kera kunniamaininnan! Se oli varsin uskomatonta, sillä kauhuskenaarioissani tuollaista vaihtoehtoa ei ollut esiintynyt.
Kyseisellä tuloksella Lotta myös voitti freestylen
alokasluokan. Seuraavan kerran koiratanssikil-

”Lotta muistelee
kuinka pesuvadin
kiertäminen etutassut vadilla oikein
menikään”

”Myös erilaista
rekvisiittaa saa
hyödyntää”

”Koira saa käyttää
luovuuttaan - tässä
Lotta ehdottaa uutta
temppua”
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En voi harrastaa koiratanssia koska…

Vastaus

… en osaa tanssia!

Ei tarvitse olla mikään ammattilaistanssija harrastaakseen koiratanssia! Riittää kun yrittää liikkua musiikin tahdissa ja muistaa sen, että koiran tulee
esityksessä olla pääosassa. Aina voi myös valita musiikin, joka sopii omaan
liikkumiseen ja omalle koiralle. Allekirjoittanut on aloittanut tanssijauransa
teddykarhuna, ja onneksi vaikkapa röllipeikosta ja pingviineistäkin on tehty
paljon lauluja...

… koirani on liian
vanha/ villi/ kömpelö
tms.

Koiratanssin hyvä puoli on juurikin siinä, että ohjelman voi sovittaa juuri
oman koiran ikään ja ominaisuuksiin sopivaksi ja ottaa koiran erityispiirteet
huomioon. Myös terveysrajoitteita omaavan, esimerkiksi nivelvaivaisen
koiran kanssa voi koiratanssia harrastaa, kun liikkeiden kuormittavuus
otetaan huomioon ja tekeminen pysyy koiralle mielekkäänä.

… en osaa tehdä
koreografiaa.

Jokaisella on oma tyylinsä tehdä koreografia ja harrastaa koiratanssia.
Koreografia voi olla tanssillisempi tai tarinallisempi, omien mieltymysten ja
musiikin mukaan. Jos ei lähialueella ole kursseja niin vinkkejä löytyy vaikka
youtubesta muiden koiratanssivideoita katsomalla. Myös kokeilemalla
oppii. Koreografiaa voi aina muuttaa ja hioa seuraavia kisoja varten - ja jopa
improvisoida kesken esityksen, ei sitä välttämättä kukaan huomaa!

… koirani ei tottele ja
tekee tasan mitä sitä
itseään huvittaa.

Karvaisen tanssiparin ennalta arvaamattomat mielenliikkeet kieltämättä
ovat yksi lajin haastavista erityispiirteistä. Koiratanssia aloittaessa
jonkinlainen perusteottelevaisuus on toki hyvä olla hallinnassa. Toisaalta
koiratanssi voi myös olla keino vahvistaa ohjaajan ja koiran välistä suhdetta
ja helposti kyllästyvänkin koiran voi saada motivoitua mukaan vaihtelevaan
ja monipuoliseen tekemiseen.

… jännitän
esiintymistä liikaa!

Koiratanssi on omalla tavallaan mainio tapa työstää myös
esiintymisjännitystä, sillä kisatilanne ei ole ”haudanvakava” vaan
harrastajien kesken vallitsee ihana, kannustava ilmapiiri. Kokeneetkin
harrastajat jännittävät ja se kuuluu asiaan.

… olen jo liian vanha!

Liian vanhaa koiratanssiharrastajaa ei ole olemassakaan. Kaikenikäiset
ohjaajat lapsista senioreihin ovat tervetulleita lajin pariin!

… haluan harrastaa
tosissani, verenmaku
suussa, ja koirankin
on siksi opittava
parhaaksi!

Siinä tapauksessa koiratanssi on aivan väärä laji, sillä kovin tosikoille se ei
sovi. Koiratanssin pitää olla kivaa myös koiralle ja sen on edettävä koiran
ehdoilla. Iloton koira ja tuima ohjaaja tuskin saavat puolelleen myöskään
tuomareita, jotka ottavat arvostelussaan huomioon koirakosta paistavan
yhdessä tekemisen ilon.
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”Koiratanssikoreografia koostetaan erilaisista tempuista kuten tassuliikkeistä...

... kumartamisesta...

pailuihin osallistuimme kuukautta myöhemmin
Akaassa, jonne pääsimme yllättäen varasijalta mukaan. Siellä kisasuoritus saatettiin loppuun jo hieman pienemmällä määrällä hepulointia. Suuressa alokasluokassa sijoituimme toisiksi 172 pisteen
tuloksella ja kunniamaininnan kera. Eli pikku hiljaa
on ohjaajan alettava suunnittelemaan iloiselle bedlingtonille avoimen luokan koreografiaa…
Miksi sitten koen koiratanssin hyödylliseksi harrastukseksi? Lotalla oli pentuaikana huonoa tuuria,
sillä useampi irtokoira pääsi säikyttämään pienen
pennun aivan pois tolaltaan. Koiratanssi on osaltaan auttanut Lottaa saamaan menetettyä itseluottamustaan takaisin ja vahvistanut samalla minun
ja koiran välistä luottamusta. Temppujen opettelu
on myös Lotalle hyvin tärkeä ja hauska arkirutiini.
Olemme löytäneet yhteisen sävelen ja tavan oppia,
ja Lotta keksii ja tarjoaa nykyään todella innokkaasti itse kaikenlaisia temppuja ja monenlaisia variaatioita niistä. Tällä hetkellä opettelemme temppuja, joissa vaaditaan takajalkojen hallintaa. Lotta on
myös paljastunut hyvin pitkäjänteiseksi ja tunnolliseksi temppujen opettelijaksi, sillä se harvoin kyllästyy vaan tekee pyydetyt liikkeet kiltisti, huolellisesti ja suurella innolla. Vaikka olemme kokeilleet
useampaa lajia, koiratanssi tuntuu olevan kaikista
eniten Lotan oma juttu, jossa sen vahvuudet pääsevät parhaiten esiin.
Kilpailu-uraa tulemme siis todennäköisesti jatkamaan jossain vaiheessa, vaikkakin pitkät matkat ja kilpailuiden vähäisyys sekä kotipaikkakun-

... tai vaikka liftaamisesta oman
koiran vahvuuksien mukaan”

nan vähäiset harrastusmahdollisuudet asettavat
haasteensa lajin harrastamiselle. Kilpailutavoitteet
lisäävät osaltaan harjoitteluintoa, vaikka kilpailumenestys ei meille tärkeää olekaan. Hienointa kisatilanteessa on se, jos pystyy saavuttamaan tietynlaisen ykseyden ja yhteisymmärryksen tunteen
koiran kanssa. Kaiken kaikkiaan suosittelen lajia
lämpimästi niille, jotka haluavat harrastaa luovaa
mutta haastavaa hyvän mielen lajia.

”Akaan koiratanssikilpailuissa
Lotta tanssahteli kunniamaininnan
arvoisesti”

LISÄÄ TIETOA KOIRATANSSISTA löytyy muun muas-

sa Tahtitassut ry:n ja Suomen Kennelliiton nettisivuilta.
Tulevista koiratanssikilpailuista tietoa löytyy Palveluskoiraliiton Virkku.net-järjestelmästä. •
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Bedlingtonien kesäpä

Lauantaina 6.8. vietimme kesäpäivää Forssassa. Osallistujia oli kolmetoista ja koiria melkein tuplasti.
Päivä alkoi perinteisellä Sandran juoksukilpailulla,
jonka voitti jo kolmatta vuotta peräkkäin Veela (Slioorin Catch A Star). Kilpailu on perinteikäs ja arvostettu, mutta leikkimielinen, joten voittajan lisäksi palkittiin hitaimmat.
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Tämän jälkeen olikin meidän ihmisten aika käydä
kaffepöytään ja syventyä kuuntelemaan eläintekouluttaja Katja Silanderin (Turun Murren koirakoulu,
Kaarina) luentoa ”hallinnassa hihnatta”. Luennolla
kuultiin taidosta lukea koiraa ja ympäristöä koiran
käyttäytymisen ja reagoinnin kannalta, sekä arjen tilanteiden hallintaa. Pääpainona operantti ehdollsitaminen ja kontaktin luominen.

äivä Forssassa

Sitten olikin aika istua ruokapöytään ja herkullista
ruokaa olikin tarjolla! Maija-tädin makoisa makaronilaatikko maistui kaikille erityisen hyvin. Siihen kyytipojaksi vielä makkaraa ja grillijuustoa. Kyllä meidän
vaan kelpasi!
Tämän jälkeen alkoi Katjan käytännön treenit. Luennon antia sovellettiin siihen oikeaan toimintaan.
Treenit olivat kahdessa osassa, ja kaikki halukkaat
pääsivät osallistumaan. Ahaa- elämyksiä syntyi puolin ja toisin. Tuntui että myös koirilla kovasti raksutti
korvien välissä.

Päivään kuului myös arvonta ja koiratarvikkeiden
vaihtokirppis. Vaihtokirppis oli menestys, ja paljon
tavaraa sai uuden omistajan. Mukana oli myös rallytoko kyltit, mutta osallistujat taisivat olla koulutuksen ja treenien jälkeen sen verran poikki, että kylti
jäivät tällä kertaa käyttämättä.
Kertakaikkisen mukava ja iloinen päivä, iso kiitos vielä kaikille osallistujille! •

Bedlington -TIEDOTE 3/2016 17

Osa 3.

Bedlingtonin trimmaus
Ammatikseen trimmaajat
Tässä osassa lähdemme tutustumaan ihmisiin, jotka ansaitsevat elantonsa trimmaamlla. Saimme näkökulmaa myös ulkomailta. Saimme vastauksia ruotsiksi ja
englanniksi, mutta emme lähtenee kääntämään niitä, sillä saattaisimme vääristää alkuperäistä tekstiä. Mikäli koet että haluat käännöksen, ole yhteydessä artikkelin kirjoittajaan.
Tekstit ELINA JUNTTILA

M

IKÄ ON SYYNÄ siihen miksi koiria
trimmataan tietyllä tavalla. Osa
syy löytyy historiasta, osa syynä
on ihmisilmän mielyttäminen ja turkin hoitamisen helppous, sekä ihmisen tarve hoivata.
Trimmauksella on voitu historian saatossa
suojata koiran tiettyjä kohtia metsästyksessä
ja taisteluissa. Esimeriksi villakoirien pallotrimmauksen taustalla on nivelten suojaaminen
hyisessä vedessä. Ja bedligtonilla korvatupsut
ovat saattaneet suojata korvaa saalistettavan
eläimen puraisulta.
Joidenkin seurakoirarotujen tarkoitus on
ollut ajaa lämpöpullon virkaa hovineideille
ja rouville. Samalla on ehkä haluttu hoivata
turkkia. Koira harrastus on kukoistanut jo 1800
luvulla monissa paikoin eurooppaa ja idässä,
joten rotujen jalostus ja turkinhoito omaavat
pikän historian monien niin sanottujen turkkirotujen kohdalla.
Nykyisin Suomessa bedlingtonit eivät näitä
korvaturpsuja korvan suojaksi tarvise, mutta
korvatupsut ovat ja topknot (niskasta kuonoon
kulkeva ”geesi” on sen tunnusomaisimmat
piirteet.
Asia mikä varmasti vaikuttaa bedlingtonin
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turkin trimmaamisen on pehmoinen karitsamainen ulkonnäkö. Se on suloinen, ja ihmisille
jotka pitävät turkin hoidosta ja laitosta se on
loputon työmaa. Se mikä haastatteluissa ja
aiemmissa artikkeleissa on käynyt ilmi, on ollut
se että turkkia todellakin täytyy jaksaa hoitaa
säännöllisesti. Mikäli turkki annettaisiin kasvaa lopputtomasti pituutta meillä olisi todella
ongelmallinen huopunut ja takkuinen turkki.
Miltei mahdoton hoitaa.
Kuten aiemmissa artikkeleissa olemme puhuneet on bedlingtonilla kolme päälinjaista
trimmaussuuntaa: brittiläinen, skandinaavinen
ja jenkkiläinen. Lisäksi bedlingtoneja pidetään
kotitrimmissä ajeltuna tasaiseksi tai jopa kaljuksi. Mikään tapa ei ole väärin, eikä sen oikempi, silloin jos ajatellaan koiraa kokonaisuutena. Tärkeintä on koiran hyvinvointi, josta iso
osa on terve iho ja takuton turkki. Haastattelin
muutamia trimmaajia, sekä Suomesta, Ruotsista, Amerikasta että Venäjältä. Valitettavasti
Venäjältä ei ehdittu vastauksia saada, joten
haastattelemme Venäläisiä bedlingtonvaikuttajia toisen kerran. Vastaukset ovat alkuperäisellä
kielellä.

Kuva ©JENNI RUONIO

Tässä kysymykset, joihin haastatelvavamme vastasivat:

1.
2.

Kuka olet? Missä työskentelet/ onko
sinulla oma trimmaamo?

Kuinka kauan olet trimmannut koiria
ammatiksesi? Miten päädyit alalle?
Miten olet saanut oppisi?

3.

Mitä koiria sinulla on? Mikä on suhteesi
bedlingtoniterriereihin ja niiden trimmaukseen?

4.

Mitä odotat koiran omistajalta kun
hän tuo koiran trimmaukseen?

5.

Minkälaisen neuvon antaisit turkinhoidosta uudelle bedlingtonin/turkkirodun omistajalle?

6.

Minkälaista trimmiä suosit bedlingtonilla? Ja suositteletko kotikoiralle lyhyempää, kuin näyttelyissä käyvälle? Miksi?

7.

Mitkä ovat lempisaksesi/trimmi välineesi? Mitä jokaisen bedlingtonin
omistajan olisi syytä omistaa?

8.

Ketä trimmaajaa ihailet?
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LiseLotte

Nilsson

Kennel Velvety
Groomingshop I Stockholm

1.

itt namn är LiseLotte Nilsson jag föder upp
Bedlingtonterriers sen 1983 under namnet
Velvety. Jag har en egen groomingshop i Stockholm.

2.

30 år har jag arbetat som groomer... mitt
hundintresse har alltid varit stort fick min
första bedlington 1973. 1975 beslutade jag mig för
att ta ett sabbatsår från gymnasiet jag var rätt trött
på skolan, fick genom min mentor uppfödare reda
på ett toppnamn i hundvärlden och hon hade trim
och där vari jag elev i 2 år och resten är historia.

3.

Jag har bedlington första fick jag 1973 min
första kull 1983 , min uppfödare mentor
lärde mig om bedlington grooming.

4.
5.

Jag förväntar mig att hunden ska vara tovfri
framförallt.

6.
7.
8.

Är det en vanlig familjehund så rekommenderar jag en kort lättskött frisyr.

Att skaffa dom rätta redskapen kam karda
schampo och hur man kammar borstar pälsen och håller den tovfri samt att lära sig klippa
klor och plocka öron.

Saxar från Geib USA tror jag dom heter.

Ja en pudeluppfödare Anders Rosell kennel
Avatar världsberömd för sin grooming och
pudeluppfödning.
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Linda

Miller Freeman
Grooming business at home

1.

Linda Miller Freeman I work from
home. I have a grooming business from
my basement. I also occasionally breed litters.
I also board Bedlingtons. Very small in home
kennel. Since 1982.

2.

I was working in an accounting department for a local business and missed
my dogs horribly. After 3 years in accounting,
I decided to quit my job and go to grooming
school. I was afraid to tell my mother. To my
delight, she was very understanding and said
"I guess you can use your education to keep
your books".
Maryland School of Dog Grooming, then
at dog shows.

3.

At the moment, I have 2 brood bitches,
1 puppy bitch, 1 young stud dog and 3
Scottish Deerhounds.

Nina

4.
5.

Payment in full!

You can brush too much and you can
neglect the coat. Both damage the coat.
The sweet spot varies dog to dog and coat to
coat. You don›t want matting, so you need to
time it out for your dog.

6.

I live in a southern climate, we get really
hot in the summer. My pets are shaved
with a #7F. Winter I do a #4F.

7.

Anything sharp. Right now I´m using
Chris Christiansen shears. German Red
Clippers.

8.

Malin Eriksson

Odehag
Own groomingsalon in Sweden

1.

My name is Ninna Odehag, breeder of Bedlington
Terriers under the prefix Notice. I live about one hour
from Stockholm, Sweden, in a house together with my
fiance, our three children & four Bedlingtons. I have my
own groomingsalon at my house where I work fulltime
as a groomer. I have worked as a groomer for the past six
years.

2.

I got my first Bedlington in the year of 2002, from
Isotop’s kennel. In 2006 I started doing showgrooming of Bedlingtons. I started learning from the very talented Malin Eriksson fd Byberg who thought me most of
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5.

what I know about grooming Bedlingtons. In
2007 I moved to the USA where I lived with
Linda M Freeman (Chelsea Blue Bedlingtons)
and worked as an assistant of the Terrierspecialist and professional handler Margery
Good. I stayed in the States for two years and
learned alot. During my stay I met alot of
very talented groomers from which I learned
a great deal, one to mention (other than
Linda and Margery) is Sally Hawks.

My advice
would be to
have a really good
slickerbrush and a
really good comb!
Just recently I have
learned that some
Bedlington breeders only inform
their puppybuyers
that they only need
a slickerbrush but my opinion is
that a good comb is just as important. Brush
your Bedlington atleast every second week,
but preferably every week and when needed.
Start with the slickerbrush and make sure
you brush all the way down to the skin, to
make sure there are no matts. After useing the
slickerbrush, go through the whole coat with
the comb and make sure you haven›t missed
any matts.

3.

6.

4.

7.
8.

I have Bedlington Terriers myself,
I would say I do showgrooming of
Bedlingtons atleast two times every week all
year around - both my own, puppybuyers and
Bedlingtons from other breeders. Those of my
dogs that are retired from the showring are
cut in a shorter hairstyle - but its always important to me to keep the special grooming
of the head and tassels on the ears, so you still
can tell the dog is a Bedlington!
Grooming dogs as a living I get them
in all kinds of conditions... from really
matted to very well taken care of. But I expect
the owner to have dematted the dog, and that
the dog has been walked right before it enters
my salon so I can get to work directly.
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If your Bedlington is not going to be
shown, I see no reason to keep it in
showgrooming. It will still look very elegant
and almost as a showgrooming if you shave
the body of your Bedlington but still keep and
scissor the head and legs - this is the grooming I prefer on Bedlies who are not being
shown.
My favourite scissors are the «Heritage»
scissors from USA.

Ofcourse my very missed, very loved,
dear friend Malin Eriksson of Isotop›s
Bedlingtons whom are no longer with us. I
will be forever thankful to everything Malin
thought me about Bedlington Terriers, and
especially their grooming.

Maija

Hänninen

trimmaajana
Ggroomissa Helsingissä ja Espoossa

1.

Olen Maija Hänninen ja työskentelen
Trimmauspalvelu Grroomissa Helsingissä ja Espoossa. Toimin trimmaamoilla myös
yleismies Jantusena, hienommalta titteliltäni
olen siis Salon Manager. Pidän trimmauskursseja bichoneille ja ensi keväänä myös bedlingtoninterrierit ovat edustettuina Koulutuskeskus Salpauksen kurssikalenterissa! Käyn
myös arvioimassa trimmaajaopiskelijoiden
näyttötutkintoja ja tämä onkin ollut varsin
mielenkiintoista ja opettavaista vastapainoa
trimmaustyölle.

2.

Aloitin päivätyönäni trimmaan vuoden
2011 keväällä. Vaihdoin toimistohommat koirankarvoihin. Aluksi oli ajatus vain
mennä hieman tuuraamaan trimmaamolle
edellisen trimmaajan lopettaessa hommat.
Jäin kuitenkin töihin kokopäiväisesti ja samalla tuurauskeikalla olen edelleen.
Aloitin varsinaiset trimmaushommat
vuonna 2003, kun hankin ensimmäisen
bichon frisén. Kyseistä rotua opettelin trimmaamaan ja päädyin myös kouluttamaan
trimmaamista. Oppi on tullut tekemällä,
erehtymällä ja onnistumalla ja katson hyvin
paljon videoita, joita nykyään on esimYoutube täynnä. Ja ulkomailla on tullut luuhattua
oppia hakemassa.

3.

Omistan kolme bedlingtoninterrieriä ja
kotonamme asustaa myös bullterrieri,
joka ei juuri trimmiä kaipaa. Yksi bichonfrisé
uros minulla on vielä sijoituksessa ja hän
saakin varsin usein olla työpaikallani harjoituskoirana. Trimmaamolla bedlingtoneja käy
harmillisen vähän.

4.

Toivoisin yleisesti asiakkailta reippautta
ja rohkeutta tulla trimmaamolle. Koiraa
varmasti voi vähän jännittää vieraaseen paikkaan tuleminen ja jos omistajakin hermoilee
ja on hysteerinen, koiralla on kovin epämukava olo. Muuten meille saa tulla juuri sellaisena
kuin on!

5.

Totuta koira jo pienestä alkaen hoitotoimenpiteisiin. Pennun turkki on äärimmäisen helppo hoitaa ja sen sukiminen tuntuukin ehkä välillä turhalle mutta iän myötä
kiität itseäsi, että aloitit hoitamisen ajoissa.
Bedlington on rotuna helppo käsiteltävä
ja terverakenteinen ja useimmiten myös hyvähermoinen. Ei siis suuritöinen hoidettava.
Ja muista panostaa kunnon välineisiin alusta
asti. Huonoilla vehkeillä ei tule kuin paha
mieli.

6.

Valtaosa asiakkaista ovat kotikoiria,
sohvachampioneja, joiden turkki halutaan pitää helppona ja vähän hoitoa vaativana. Bedlington ei ole poikkeus. Trimmi voi
olla hyvinkin lyhyt mutta silti rodunomainen.
Kannattaa aina muistaa suhteuttaa karvan
pituus omaan aktiivisuuteen ja hoitorutiineihin. Turha pitää pitkää liehuvaa turkkia väkipakolla, jos hoitoon ei kuitenkaan riitä aikaa.
Oma mielipiteeni on, että käytännöllisyys ja
hyvä olo tulee ennen ulkonäköä. Toki aina
mietin jokaista koiraa omana käyntikorttinani
työn puolesta eikä koira voi siksi olla vinksinvonksin trimmattu pöydältä poistuessaan.

7.

Hyviin välineisiin kannattaa panostaa! Autan mielelläni uusia harrastajia
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hankkimaan välineet, joilla tulee toimeen ja
jotka olen itse käytännössä hyväksi testannut.
Omat saksisuosikkini ovat tällä hetkellä P&W
merkkiset sakset, joita pääsee ostamaan esim.
tulevassa Voittaja näyttelyssä. Trimmikoneeksi on valikoitunut useiden eri merkkien
ja mallien testailujen jälkeen Wahlin KM10.
Näiden leikkuuvälineiden lisäksi hyvä, jämäkkä karsta ja metallikampa kuuluvat jokaisen
bedun beauty laukkuun. Kynsisaksia unohtamatta! Ja pesuaineista voisin puhua vaikka
viikon putkeen. Myönnän olevani hieman
addiktoitunut kaikkien uusien välineiden ja
aineiden testaamiseen.

Katri

8.

Itse olen saanut paljon trimmioppia
Elena Pykhtarilta Venäjältä. Häneen
puoleen olen välillä tuskissani kääntynyt
valokuvia lähettämällä ja takaisin saan kuvan,
jossa leikkauslinjoja on hieman korjailtu. Iso
kiitos siis Elenalle. Nimiä varsinkin ulkomailta löytyisi paljon mutta yksi iso idoli on Ewa
Lasinska-Pilarczyk Puolasta. Hänen trimmauksensa ovat kauniita, koiran luonnollisia
muotoja mukailevia, ei mitenkään liioiteltuja.

Irvankoski,

trimmaamo Trimpet
Lappeenrannassa

1.

Perustin trimmausyritykseni keväällä
2008. Trimmauksen ja koiranhoidon
harjoittelun aloitin vuonna 2001 ensimmäisellä koirallani (parsonrussellinterrieri Jade,
nyt 15 v). Naapurin parson tarvitsi myös
trimmaajaa ja lupasin ottaa sen myös harjoittelukappaleekseni. Vähitellen sana lähti
kiirimään ja muunkin rotuisia koiria alkoi
tulla siistittäväksi. Olin syksyllä 2007 työharjottelussa trimmaaja Tiina Hallsténilla kokeilemassa, voiko tätä työtä tehdä elinkeinona.
Samalla opin paljon lisää trimmauksesta.

2.

Syksystä 2008 kevääseen 2009 kävin
Ylä-Savon ammattiopiston trimmauskurssin, joka oli ensimmäinen laatuaan
Suomessa. Lisäksi olen käynyt bichonien,
westieiden ja kääpiösnautserien rotutrimmauskursseilla. Oppia olen saanut myös eri
rotujen kasvattajilta
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3.

Minulla on kolme parsonrussellinterrieriä, joista kaksi on nypittävää karkeakarvaista. Minulla on asiakkaanani yksi bedlingtonin terrieri, joka on käynyt pennusta
lähtien muistaakseni seitsemän vuoden ajan.

4.

raksi.

5.

Koira tulisi olla takuton ja jos omistaja
itse pesee, niin puhdas ja föönattu suo-

Turkkirodun hoito vaatii työtä. Koira
täytyy opettaa pennusta pitäen toimenpiteeseen. Pieni hetki joka päivä. Ei ole koiraa
kohtaan oikein, että me trimmaajat sitten
”väkisin” teemme parissa tunnissa koiralle
kaiken sen, mitä kotona ei ole viitsitty opettaa. Säännöllinen pesu ja kampaus pitävät
turkin takuttomana.
Turkinhoidossa tavoitteena on pitää turkki kunnossa ja ennalta ehkäistä takkujen

muodostuminen. Trimmaajalle tullaan ikävä
kyllä monesti liian myöhään, kun turkki on
jo pahasti takussa. Tällöin meiltä odotetaan
ihmeitä. Sama kuin menisi rastatukkaa avauttamaan kampaajalle.

6.

Kaikille turkkiroduille suosin sellaista
trimmiä, jonka omistaja pystyy kotona
hoitamaan eli pysyy takuttomana. Tähän
vaikuttaa myös trimmausvälin pituus. Toki
voi pitää koiran näyttelyturkissa tekemättä
kotona turkille mitään, mutta silloin se vaatii
trimmauksen ja pesun trimmaajalla parin
viikon välein.
Minulla käyvä bedlington on kotikoira,
joka ajetaan koneella muuten, mutta pään
muotoilen saksin ja korviin jätetään asiaan
kuuluvat tupsut. Häntä, kaula, leuka ja posket
ajetaan ihan lyhyeksi. Rodunomainen ilme
säilyy, kun pään piirteet jätetään ja häntä on
piiskamainen. Lyhyt turkki on helppohoitoinen ja asiakkaani toiveiden mukainen.

7.

Bedlingtonin karva on vaikea ajaa likaisena. Myöskään tylsät terät ei höttöiseen

Kuva©Instagram
.com/bedlington
finland#Repost
club_
@jennipien with
@repostappj

karvaan pure. Kunnon trimmauskone ja -terä
tulee olla.
Omaa koiraa kun trimmaa, niin aina ensin
pesu. Säästää välineitä paljon!
Bedlingtonin omistajalla olisi hyvä olla
joku peruskone, millä voi ajaa lyhyet kohdat.
Näin voi pitää ilmettä yllä trimmien välillä,
vaikka koira kävisikin ammattitrimmaajalla
säännöllisesti.
Lisäksi hyvä karsta, metallikampa tai kaksikin eri tiheyttä, kynsileikkurit, tassusakset,
korvapuuteri, suonipuristimet, shampoo,
hoitoaine ja jos itse trimmailee, niin pitkät
sakset.
Esim. Findogsilta saa 50-100 eurolla kotitrimmaajalle sopivia saksia. Messukeskuksen
näytteilyssä olen ostanut hinta-laatusuhteeltaan hyviä alle satasen saksia Nick Kontokselta (Power And Working Scissors).

8.

Ei ole yhtä yli kaiken. On ihailtavaa
nähdä, miten jokut rotuspesialistit on
niin taitavia sen oman rotunsa kanssa. Tämmöinen monen rodun trimmaaja osaa vain
pintaraapaisun joka rodusta.

finland#Re Kuva©Instagram.co
m
post @ee
eemmmam /bedlingtonclub_
m with @re
postapp
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PIKKU JUTTU

O

LIN LÄHDÖSSÄ BUSSILLA Van-

taan Urheilupuistosta kotiin Kampista lähtevällä bussilla. Maija
tarjoutui, että hänen miehensä voi
heittää minut, Seidin ja rollaattorini pysäkille.
Hienoa, olin kiitollinen.
Lähtiessämme kentältä huomasin oikeanumeroisen bussin kentän laidalla.Sanoin siitä
kuskilleni ja pyysin häntä kysymään kuljettajalta, meneekö hän Rautatietorille ja koska
lähtee. Hän vastasi, että menee ja lähtee heti.
Siispä ”hyppäsin” bussiin kuskiani kauniisti
kiittäen.
Bussini lähtöön Kampista oli parisen tuntia ja vietinkin seuraavan tunnin bussissa
kauniita omakotitaloja ihaillen. Seidi ei ollut
koskaan ollut liikenteessä rollaattorin kanssa

Syksy etenee ja illat pimenevät.
Paranna turvallisuuttasi tilaamalla
bedlingtonheijastin nettisivuilta!
Hinta: 10€ + postikulut
Kaksi kiinnitysvaihtoehtoa:
avainlenkki tai avainklipsi.

http://www.bedlingtonkerho.fi/
bedlingtonaiheinen-heijastin.html
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ja se oli pienoinen haaste.
Asemarakennuksen edessä pari nuorta
tyttöä, jotka tulivat meitä vastaan, sanoivat,
että teidän koira on irti. Kuului varmasti
Korkeasaareen kun minä kiljuin, että "SEIDI,
PAIKKA!!!" Toinen seisoi paikallaan kysyvän
näköisenä, mitä tuo muori huutaa, tässähän
minä seison.
Totuus oli, että kaularemmi oli niin löysällä,
että Seidi oli saanut päänsä läpi turhia vetämättä.
Tytöt auttoivat kiristämään remmin. Pääsimme Kamppiin näillä toilauksilla ja bussin
lähtöönkin oli vielä melkein puoli tuntia. Loppumatkakin meni kommelluksitta.
Anneli

Kuva ©EVELINA MELANDER
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VALIOITUNEET

Cuenta’s Bahiyya
Uusi Liettuan muotovalio,
valioitui Druskininkain
näyttelyssä 7.8.2016
om. Suvi Kuivanen

Cuenta’s Baldomar
Uusi Liettuan muotovalio,
valioitui Druskininkain
näyttelyssä 7.8.2016
om. Tanja Köykkä

Tinwelindon Bregedur
Uusi Suomen muotovalio,
valioitui Porvoossa
10.9.2016
om. Anna Korkeakangas
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...ilmestyy joulukuussa!!!

Joulutervehdykset pe 11.11. mennessä
osoitteeseen bedlingtontiedote@gmail.com
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) €
TAKAKANSI

1/1 sivu ...................68 € ........... (50) €
Maksa ilmoituksesi etukäteen kerhon tilille
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21,
kirjoita viestikenttään Joulumainos 2016 ja
nimesi. Liitä kuitti materiaalin mukaan.

TRIMMAAJIA

Maija Hänninen

Toini Kärkkäinen

Jutta Voutilainen

•


•


•


HELSINKI / ESPOO
050 544 2400

JYVÄSKYLÄ
044 355 3399

Suvi Kuivanen

Eila Nuutinen

•


•


HELSINKI
040 561 5178
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JYSKÄ
0400 641 555

JÄRVENPÄÄ
0504 114 443



KASVATTAJIA

Cuenta’s

Suvi Kuivanen
Vantaa
+358 405 615178
suvi.kuivanen@nic.fi

Diteblue

Helena Lammenaho
Kotka
+358 405 909010
helena.lammenaho@gmail.com

Heinäkengän Leena Hytönen
Louko
+358 503 845464
leena.hytonen@gmail.com

Kimalteisen Jutta Voutilainen
Järvenpää
+358 504 114 443
kimalteisen@gmail.com

Le-Leelia’s

Meripihkan

Riitta-Maija Liikanen
Forssa
+358 505 844347
riitta-maija.liikanen@luukku.com

Nachtwolken Jatta Harjula
Vaasa
+358 468 858330
jattaharjula@gmail.com

Oikeesti

Jenni Niemelä
Kerava
+358 400 186060
niemela.jenni@hotmail.com

Precious Blue Jenni Ruonio
Vantaa
+358 407 644494
jenni.ruonio@helsinki.fi

Taigalta

Saana Remula
Espoo
+358 445 524117
saana.remula@gmail.com

Tanzara

Eila Nuutinen
Jyskä
+358 400 641555
eila.nuutinen@tanzara.fi

Yarmilan

Pia Forsman
Pietarsaari
+358 505 274242
yarmilan@gmail.com

Tinwelindon Anna Korkeakangas ja
Sini Tuovinen
Helsinki/Hamina
+358 504 021852
+358 407 770464
kennel.tinwelindon@gmail.com

Ciliari’s

Lea Mäkinen-Pulkkinen
Espoo
+358 504 639405
leleelias@hotmail.com

Mona Suominen
Luoma
+358 408 409010
mona_suominen@hotmail.com
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Palautusosoite:
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Maria Nemeläinen
Savelantie 3 I 76
00720 Helsinki

