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Kaikki koiramaiset jutut ja kuvat ovat erit-
täin tervetullutta! Toimita materiaali mielu-
iten sähköisessä muodossa. Tekstitiedostot 
muotoilemattomina (ei sUURaaKKo-
sia, alleviivauksia tai lihavointeja) esim. 
word-, doc- tai rtf- -muodossa. Digikuvat 
alkuperäisessä koossaan, nettikuvaresolu-
utio ei ole riittävä painotuotteeseen. Myös 
paperikuvat ja käsin kirjoitetut jutut ovat 
tervetulleita. Mikäli haluat postitse toim-
itetun materiaalin takaisin, laita mukaan 
postimerkein varustettu kirjekuori. Muista 
laittaa tieto kuvien kuvaajasta/tekijänoikeu-
den haltijasta. 

Bedlington-tiedotteen ilmaiset palstat:

Onnittelut - voit onnitella Bedlington-
tiedotteessa korkeaan iän (vähintään 10 
vuotta) saavuttanutta bedlingtonrouvaa tai 
-herraa. Lähetä kuva, nimi, syntymäaika, 
kasvattaja, omistaja sekä mahdollisesti pieni 
tarina vetreästä vanhuksesta.

In Memoriam - lähetä kuva edesmen-
neestä ystävästi, mahdollisesti pieni tarina, 
sekä syntymä ja kuolipäivät.

Valiot - lähetä kuva, tittelit, koiran viral-
linen nimi, kasvattajan ja omistajan tiedot, 
sekä mahdollisesti pieni tarina.

Tuonnit - lähetä kuva ja tiedot tuontikoiran 
vanhemmista (mahdollisesti sukutaulu) sekä 
omat yhteystietosi.

Esittelyssä-sarjassa itsestään ja bedling-
toneistaan kertovat bedlingtonharrastajat 
laidasta laitaan. sarja toimii haasteperiaat-
teella, eli  tämän lehden kirjoittaja haastaa 
seuraavaan lehteen esittelynstä kirjoittavan.

Ilmoita näyttelytuloksista suville osoit-
teeseen suvi.kuivanen@nic.fi

Nettisivut:

ideoita, toiveita nettisivuille? Laita osoit-
teeseen siru@karho.net

Muista myös keskustelupalsta osoitteessa 
(vain rekisteröityneille käyttäjille):
www.atfreeforum.com/bedlington/

Kaikki tapahtumat:
www.bedlingtonkerho.fi/ajankohtaista
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toimittajaltaOngelmia postituksessa

Kuten moni jäsen on saanut huomata, on 
Bedlington Tiedotteen 2/09 postitus tak-
kuillut melkoisesti. ongelma huomattiin, 
kun osa hallituksen jäsenistä ei saanut tie-
dotetta, vaikka toisille se oli jo ilmestynyt. 
Jonkin aikaa odoteltuamme postiluukun 
kolahdusta, alettiin ongelman syitä selvit-
tää. asiasta kyseltiin sekä painotalo Domus 
Printiltä että Postilta, mutta kummassakaan 
ei osattu selittää lehdettömyyttä. Kun tie-
dotteita ei kuulunut useampaan viikkoon 
päätettiin, että ongelmalle on nyt löydyttävä 
järkevä ratkaisu. samalla tuli tietoon uusia 
tiedotetta vailla olevia jäseniä. Domus Prin-
tin ja Postin kanssa saatiin lopulta pitkän ja 
hankalankin neuvottelun tuloksena korvaa-
via tiedotteita, sekä postitukseen merkkejä. 
Tähän mennessä tietoon tulleet ja allekirjoit-
taneelle ilmoittautuneet lehdettömät saivat 
puuttuvan numeron. selvää oli, ettei voitu 
millään tietää, kuinka laaja ongelma meillä 
oli kyseessä; moniko jäsen oli oikeasti jäänyt 
ilman viimeisintä numeroa. 

Tiedotteesta 2/09 postitettiin aivan ajallaan, 
kuten kaikista numeroista, laatikollinen ni-
mettömiä tiedotteita jäsensihteerille varas-
toon, tulevaisuuden varalle. Tästä laatikosta 
aloitin postituksen korvaavia lehtiä odotel-
lessa. Kaikki hyvin ja tiedotteet postissa. 
Kunnes eräänä kauniina päivänä otin jälleen 
yhden tiedotteen laatikosta aikeissa antaa se 

vasta liittyneelle jäsenelle, käänsin lehden 
sen kummempia ajattelematta ja katsoin ta-
kakantta. sieltä löytyi jäsenemme nimi osoit-
teineen! Mitä ihmettä? aukaisin laatikon le-
välleen ja aloin kaivaa pinoja: laatikossa oli 
sekaisin sekä tyhjiä että osoitteellisia tiedot-
teita! sieltä ne kauan haetut tiedotteet löytyi-
vät, kaikki ne joille oli jo uusi lähetetty sekä 
saman verran uusia jäseniä, jäseniä joiden ei 
tiedetty olevan vailla lehteä. 

Domus Printillä käyneestä erehdyksestä joh-
tuen moni jäsen on joutunut odottamaan 
aivan liian pitkään tiedotettaan, puhumat-
takaan siitä työmäärästä ja harmista, minkä 
koko sotku on kerholle ja monelle jäsenelle 
aiheuttanut. Mikäli olet yhä edelleen vailla 
tiedotetta 2/09, ota yhteyttä allekirjoittanee-
seen, niin saadaan asia vihdoin korjattua.

vielä kasvattajille muistutus: ilmoitathan jä-
sensihteerille uudet pentusi omistajat mah-
dollisimman pian, jotta tiedotteet ja pentu-
paketit saadaan postiin. Muistathan kertoa 
myös pentusi omistajille, ettei heidän tarvit-
se näin ollen itse liittyä.

aurinkoista kesänjatkoa kaikille, ja Terri-
Erissä tavataan!

Suvi Kuivanen
sihteeri ja jäsensihteeri
suvi.kuivanen@nic.fi
040 5615 178

Hei,
tästä lehdestä puuttuu paljon aion suunni-
teltua materiaalia allekirjoittaneen ajanpuut-
teesta johtuen. Pyritään saamaan materiaali 
tavalla tai toisella seuraavaan tiedotteeseen. 

Kuvassa vielä lehden mennessä painoon 
nimetön ajanpuutetta aiheuttanut uusi per-
heenjäsen ja Beta-koira.

Siru
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puheenjohtajalta
Hyvää kesää kaikille!

Tässä vaiheessa vuotta jokainen nauttii var-
masti suloisesta suomen suvesta, sataa tai 
paistaa.

Kiitän kaikkia hallituksen jäseniä sekä mui-
ta aktiivisia kerholaisia, jotka olivat mukana 
tekemässä onnistuneen match show’n Kau-
pin vinttikoiraradalla Tampereella. sää suosi 
meitä, ja tuomarimme Kirsti ja Colin smith 
kehuivat, että mukana olleet koirat olivat 
erittäin korkeatasoisia ja hyviä. Bedlingto-
nimme saivat myös kokeilla vieheen perässä 
juoksemista, mikä tuntui olevan hieman vie-
ras laji rodullemme. Harjoitus varmasti tekisi 
mestarin tässäkin. Perinteinen treffien juok-
sutapahtuma sandran juoksukin toteutettiin 
oikein radalla tällä kertaa.

seuraava tähtäin on sitten TerriEri eli ter-
rierien erikoisnäyttely 29.8. Kerhomme on 
luvannut Terrierijärjestölle, että näyttelyyn 
ilmoitetaan vähintään 40 bedlingtonia. Jos 
emme saa tuota 40 bedlingtonia  kokoon, 
joudumme osallistumaan erikoistuomarim-
me matkakuluihin.

Tuomarinkartanossa tavataan, ja toivottavas-
ti meillä on vähintään tuo 40 bedlingtonia 
esitettävänä Margaret Phillipsille.

Riitta-Maija Liikanen

Kutsu illanviettoon

29.8. erikoisnäyttelyn jälkeen n. klo 19 alkaen 
kokoonnumme viettämään iltaa Kirsi Sainion luokse, 
osoite Myllypadontie 7 A 4 00920 Helsinki. Paikalla 

myös tuomarimme Margaret Phillips. Tervetuloa 
paikalle kaikki bedlingtonharrastajat! 

Ilmoitathan tulostasi etukäteen 25.8. mennessä 
Lea Mäkinen-Pulkkiselle 

puh. (09)805 5451 tai 050 463 9405. 
Tarjolla on pientä iltapalaa, hinta 7 euroa.

Tervetuloa!
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Bedlingtonkerho järjesti 11.7. kaikkien rotujen Match show’n Tampereella 
Kaupin vinttikoiraradalla, kerhon oman kesäpäivän yhteydessä. Päivä oli suu-
relta osin aurinkoinen muutamaa kuuroa lukuun ottamatta, mikä toikin paikalle 
suuren joukon mätsäriväkeä, kaikkiaan yhteensä 91 (78 + 6 junnu +7 lapsi ja 
koira) kilpailijaa. Tuomareina toimivat Kirsti ja Colin smith, Jatta Harjula sekä 
junior handlereilla sophie aspholm.

Match Show ja tapahtumapäivä Tampereella
teksti: suvi Kuivanen

Tuomarimme Kirsti ja Colin Smith sekä BIS-1 Irlanninsusikoira Tahvo

Tulokset:
Bis-1

irlanninsusikoira Tahvo, om. Heidi starast
Bis-2

amerikanakita aatu, om. Maija nurminen
Bis-3

Lagotto Matias, om. sanni Fernelius
Bis-4

amerikancockerspanieli Mickey, om. noora Laine
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Juniorhandler:

10–13 vuotiaat
1./2. sanni Fernelius

14–17 vuotiaat
1./1. anni sillanpää

Tuomari Jatta Harjula 
arvostelemassa monirotuista 
koiraa. Oikealla taustalla Miia 
Sepänmäki kehäsihteerinä.

Sophie Aspholm ja 
palkitut junnut

Lapsi ja koira:

1. olli Fernelius ja lagotto Matias

2. Wilma ja bedlingtoninterrieri nelli

3. Rosanna Korhonen ja parsonrusselinter-
rieri Mikki
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Mätsärin jälkeen kerhon kesäpäivä jatkui 
juoksuharrastuksen merkeissä. Bedlingto-
neilla oli mahdollisuus koittaa ratajuoksua 
asiantuntijoiden opastuksella, käsivieheen 
lisäksi viehettä vei myös sähköinen kone. 
Muutamat bedlingtonit lähtivätkin konevie-
heen perään pärinästä välittämättä, mutta 
vinttikoiraradan takasuora koitui usein jän-
nityksen paikaksi, ja moni katsoi parhaaksi 
kääntyä takaisin. Perinteinen sandran juok-
sukilpailu järjestettiin samalla, jolloin oli 
mahdollista kellottaa juoksu myös käsivie-
heen perässä. Tänä vuonna voittoon ylsi yli 
puolen sekunnin erolla Mimosa (Ciliari’s Mi-
mosa) ennen toiseksi tullutta Minttua (Hei-
näkengän Just Laugh). viime ja toissa vuo-
den voittaja alma (Heinäkengän adalmina) 
joutui taipumaan nuoremmilleen, mutta 
mummo jätti vieläkin monta taakseen tullen 
kisassa kolmanneksi.

Tänä vuonna kisattiin juoksemisen ohella 
myös muissa taidoissa. Kyseessä oli Bedling-
ton Talent, jossa koirakko sai esittää kolme 
vapaavalintaista temppua, taitoa tai vaikka 
tottelevaisuusliikettä. Kisa oli tiukkaakin 
tiukempi, ja voittoon ylsi tällä kertaa Hel-
mi (Tanzara odessa) yhden pisteen kaulalla 
muihin kilpailijoihin. 
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Sandran juoksun voittaja 
Mimosa ja omistaja 
Eila Nuutinen

Sandran juoksussa toiseksi tullut Minttu 
ja omistaja Jaana Tunturi. Minttu myös 
juoksi ainoana koirana sähkövieheen 
perässä koko vinttikoiraradan ympäri.

Bedlington Talent voittajat 
Suvi Kuivanen ja Helmi
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jtk tiedottaa
Terveyskysely 2009 

suomen Bedlingtonkerho kerää tietoja bedlingtoninterriereiden terveydestä ja 
luonteesta kartoittaakseen rodun nykytilannetta. Tietoja käytetään mahdollis-
ten ongelmien löytämiseen ja niihin puuttumiseen jalostuksen keinoin. Jot-
ta meillä olisi myös jatkossa terveitä ja hyvä luonteisia bedlingtoneita ja jotta 
mahdollisiin ongelmiin osattaisiin puuttua mahdollisimman varhain, on tärke-
ää saada tietoa mahdollisimman monen koiran osalta. Jotta rodusta saadaan oi-
kea kuva, tiedot jokaisesta koirasta ovat arvokkaita, eivät pelkästään terveiden 
tai sairaiden tai jalostuskoirien osalta. Kyselystä on pyritty tekemään mahdol-
lisimman kattava ja vastauksia voidaan tarvittaessa tarkentaa kysymyksen koh-
dalle tai lisätietoja kohtaan. Toivomme että vastaisit kaikkien koiriesi kohdalta 
omalla lomakkeella ja myös viimeisen viiden vuoden aikana kuolleiden koirien 
osalta. Koiran taustatietojen antaminen ei ole pakollista, mutta koirien yksi-
löinti on ainoa keino päätellä esiintyvätkö jotkut ongelmat esimerkiksi tietyissä 
suvuissa tai linjoissa. Jokainen vastaus on tärkeä ja auttaa meitä kartoitustyössä. 
Jalostustoimikunta julkaisee kyselyn tulokset kun ne on analysoitu, mutta koi-
ria ei tulla yksilöimään tulosten yhteydessä.

Terveyskysely tulee täytettäväksi myös yhdistyksen internetsivuille, mutta leh-
den mennessä painoon se ei ollut vielä valmis. Mikäli siis haluat täyttää mie-
luummin kyselyn netissä, seuraile kerhon sivuja www.bedlingtonkerho.fi

Kiitämme sinua kyselyyn käyttämästäsi ajasta! 

Jos sinulla on kyselyyn liittyvää kysyttävää voit olla yhteydessä jalostustoimi-
kuntaan:

Saana Myllylä
onkitie 2 E 21
90810 KiviniEMi
puhelin: 0445524117
sähköposti: saana.myllyla@gmail.com

Suomen bedlingtonkerhon jalostustoimikunta haluaa kannustaa jokaista bedlingto-
nin omistajaa vastaamaan koirien terveyttä koskevaan kyselyyn arpomalla kyselyyn 
30.11.2009 mennessä vastanneiden (kyselyn taustatiedot täytetty) kesken seuraavat 
palkinnot: 3 kpl kauppakasseja joissa bedlington painatus (juokseva bedlinton, 
painettu silkkipainossa käsityönä), 2 kpl heijastimia sekä 5 kpl bedlington tussi-
piirustuksia (koko A4).
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RotuRace on vuosittain järjestettävä leikki-
mielinen juoksutapahtuma kaikenrotuisille 
ja -kokoisille koirille. Tapahtuman järjeste-
tää Etelän Greyhound Urheilijat Hyvinkään 
sveitsin juoksuradalla. RotuRace -joukkue 
muodostuu neljästä saman rotuisesta ja  ko-
koisesta koirasta, jotka kilpailevat kokonsa 
mukaisissa luokissa. RotuRacessa on viisi 
eri luokkaa: minit, midit, maxit, jättirodut ja 
vinttikoirat. Juostava matka on 80 metriä, ja 
sen voi taittaa kävellen, juosten tai hyppien, 
omistajan kanssa yhdessä tai vaikka lelun pe-
rässä – tyyli on vapaa ja kaikki keinot sallit-
tuja. Juoksijankaan ei tarvitse olla koira, jos 
ei satu huvittamaan! Tärkeintä kisassa on, 
että kaikilla on hauskaa. Urheilullisen puolen 
ohella palkintoja on luvassa aina myös haus-
kimmasta tiimiasusta sekä nimestä.

SuperLampaat RotuRacessa

Tapahtuma on saanut alkunsa Etelän 
Greyhound Urheiljioiden ideoimana vuon-
na 2005 ja osallistujia oli heti ensimmäisenä 
vuonna 90 joukkueellista eli yhteensä 360 
koiraa. vuosi vuodelta tapahtuma on vain 
kasvattanut suosiotaan; eri rotuja on tähän 
mennessä nähty RotuRacessa 95, ja seka-
rotuisia koiria on ollut edustettuna monta 
eri joukkuetta kaikissa kokoluokissa. Tänä 
vuonna joukkueita oli ilmoittautunut yh-
teensä huimat 132, joissa siis kaikkiaan 528 
hännänheiluttajaa! RotuRace -kansa näki 
myös joukkueellisen bedlingtoneita kannus-
tusjäsenineen. superLampaat koostui neljäs-
tä kiitäjästä: veljeksistä onni ja Wäinö, sekä 
rouvaskaartia edustavista Helmistä ja almas-
ta. Ensi vuoden edustuspaikasta haaveilevia 
kannustusjäseniä oli kaksi: sisarukset Toivo 
ja ansa. 

Jonna PaRonEn
WWW.PaRonEn.KUvaT.Fi
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Päivä oli mitä aurinkoisin ja samalla myös 
kuumin, mikä aiheutti omat vaatimuksensa 
huoltojoukoille: nesteytyksestä oli pidettävä 
huoli. aikataulut hieman venyivät, mikä ei 
ollut ihme koiramäärä huomioiden. Midi-
säkäluokassa joukkueita kisasi 34. super-
Lampaat ylsivät sijalle 29 tuloksella 21,6, 
kun voittaneen australiankelpie-joukkueen 
aika oli 13,94. Joukkueen tulokseen lasket-
tiin joukkueen kahden keskimmäisen koiran 
ajat, nopein ja hitain pudotettiin pois. Tällä 
kertaa Helmi kiisi superLampaista nopeiten 
kellottaen 80 metrin jälkeen ajan 8,43. sillä 
päästin kokonaistilastossa jaetulle sijalle 76; 
alma kiisi sijalle 94 aikaan 8,98. Pojista onni 
pysäytti kellon aikaan 12,62 ja Wäinö puoles-
taan tasan 14 sekuntiin.

Päivä oli mukava, ja sama otetaan ensi vuon-
na ehdottomasti uusiksi; tavoitteena useam-
pi bedlingtonjoukkue. 

Suvi Kuivanen
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SuperLampailla oli aivan loistava 
tiimiasu, kiitos siitä kuuluu Kiialle! 
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esittelyssä
 Perheessäni on (melkein) aina ollut koi-
ria ja varmaankin aina tulee olemaan. 
Ensimmäinen koira oli tiibetinspanie-
lin ja skyenterrierin sekoitus Rita, joka 
jouduttiin lopettamaan jo 7-vuotiaana 
kasvainten takia. vietimme viisi koira-
tonta vuotta, kunnes kaipuu hännän-
heiluttajasta oli kasvanut niin suureksi, 
että uusi koira oli pakko saada taloon. 
Emme edes harkinneet puhdasrotuis-
ta koiraa, koska ne olivat liian kalliita 
budjetillemme. Juuri silloin tuttavillem-
me syntyi sekarotuisia koiranpentuja 
ja ilman suurempaa miettimisaikaa va-
rasimme pentueen viimeisen vapaana 
olevan narttupennun. Joten niin syys-
kuussa 2005 Mocca, tuo pitkäkarvaisen 
chihuahuan, karkeakarvaisen mäyrä-
koiran ja bichon havanaisin sekoitus, 
matkusti kotiimme auton takapenkillä 
matalareunaisessa pahvilaatikossa. 

Bedlingtoninterriereihin sain ensikos-
ketuksen vuonna 2007 järjestetyllä 
dogsitter-leirillä, jonne paikallinen be-
dlingtonien kasvattaja Leena Hytönen 
oli tuonut koiriaan hoitokoiriksi. Mi-
nun on pakko myöntää, etten heti en-
sisilmäyksellä tuohon rotuun ihastunut. 
aluksi pidin bedlingtoneja rumina koi-
rina. Mutta kuinka siinä sitten kävikään, 
onnistuin viikon aikana menettämään 
kokonaan sydämeni bedlingtoninterrie-
reille, varsinkin hoitokoiralleni Dinalle 
(Heinäkengän Fuuga). Juuri Dina sai 
minut haaveilemaan omasta bedling-
toninterrieristä. Haaveeni sai mahdolli-
suuden toteutua kun Leena kertoi, että 
Dinalla tehtäisiin pentuja. siitä se sitten 
alkoi, nimittäin vanhempien suostutte-
leminen toisen koiran ottamiseen. viisi 
kokonaista kuukautta sain vanhempiani 

 Esittelyssä Essi, Hippu ja Mocca

suostutella, kunnes he kyllästyivät kinuamiseeni ja 
antoivat periksi. onko ihanampaa tunnetta kuin se, 
kun saa kasvattajalta tekstiviestin, jossa kerrotaan 
syntyneen 2 maksan väristä poikaa ja 4 sinistä tyt-
töä ja että pennut sekä emän voivan hyvin?

Pentujen synnyttyä kävin joka viikko kahden kuu-
kauden ajan katsomassa niitä. aluksi tuntui mah-
dottomalta valita neljästä suloisesta nartusta oman-
sa, mutta loppujen lopuksi päätös olikin helppo. 
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esittelyssäKaikista tummin narttu sai nimekseen Heinäkengän Just 
Happy eli tuttavallisemmin Hippu Helmiina. 

Hippu tuli meille tasan kahden kuukauden ikäisenä, eikä 
se ensimmäisenä yönä itkenyt ollenkaan emonsa perään. 
se saattoi johtua useista vierailuistani pentujen luokse ja/
tai Hipun hyvästä sopeutumiskyvystä. Hippu kyllä oppi 
nopeasti kaikki käskyt ja temput sekä hihnassa kävelyn, 
mutta sisäsiisteys tuntui olevan sille vaikeaa ja Hippu ai-
heutti harmaita hiuksia minulle alias pissien pyyhkijälle. 
onneksi Hippu osasi edes jotenkuten tähdätä sanoma-
lehden päälle. Tänä päivänä Hippu raapi ulko-oven kyn-

nystä Mocan tavoin halutessaan 
ulos.

Hipun tullessa pelkäsin miten 
Mocca reagoisi uuteen tulok-
kaaseen, sillä Mocca oli tottunut 
olemaan ”talon kingi”. aluksi 
Mocca ei pitänyt yli-innokkaasta 
pennusta ollenkaan, vaan näyt-
ti usein, että kuka määrää. ajan 
myötä myös Mocan sydän läm-
peni Hipulle ja nykyään kave-
rukset saattavat tunninkin pai-
nia keskenään eivätkä ne suostu 
kunnolla lähteä ilman toisiaan 
minnekään.   

Haave virallisiin näyttelyihin 
osallistumisesta toteutui Hipun 
saapumisen myötä. olemme 
käyneet muutamassa näyttelys-
sä ja mätsärissä ihan mukavin 
tuloksin. Tähän asti näyttely-
uraamme on haitannut Hipun 
liian sisässä ollut kulmahammas, 
mutta nyt sekin on oiennut ja 
aloitamme parempien tuloksien 
jahtaamisen. Paikallisen kennel-
kerhon agilityryhmäänkin olisi 
tarkoitus tässä lähiaikoina liittyä 
ja aloittaa treenaaminen.

Kun antaa bedlingtoninterriereil-
le pikku sormen, ne vievät koko 
käden. niin kävi myös minun 
tapauksessa, sillä haluaisin toisen 
bedlingtonin, mutta vanhempani 
eivät suostu kolmanteen koiraan. 
Ehkä sitten myöhemmin opis-
kelujeni jälkeen hankin itselleni 
toisen bedlingtoninterrierin….

seuraavaksi haastan veera Ti-
mosen kertomaan itsestään ja 
koiristaan.

vauhdikasta syksyä toivottaen

Essi 
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Bedlingtonväki kerääntyi aurinkoi-
sena toukokuun aamupäivänä jällen 
kerran Luomaan Monan ja Jannen 
luokse Bedlingtonlenkille. on muka-
va huomata että joukkoomme liittyy 
lähes joka kerta uusia kasvoja koiri-
neen. Meitä oli tällä kertaa ruhtinaal-
liset 12 koiraa ja ainakin saman ver-
ran ihmisiä. Pihalla koirat tervehtivät 
toisiaan iloisesti häntää heiluttaen ja 
muutama koira pääsi tekemään uusia 
tuttavuuksia. Jälleen kerran lenkille 
lähti urospainotteinen joukko koiria. 
Tällä kertaa pienen haasteen urosten 
kesken aiheutti narttu jolla oli juok-
sut, mutta kun toisia komenteleva 
”poliisi” oli remmissä, matka taittui 
taas mukavasti. Kaikille mukana ol-
leille kiitos mukavasta päivästä!

Seuraavan kerran lenkkei-
lemme syyskuussa, 27.9. Ko-
koontuminen klo 10.00 tutulla 
paikalla, Rauhalantie 19 C, 
Luoma. Kyselyt 040 840 9010 / 
Mona

Bedlingtonlenkki Kirkkonummella 17.5.

Mikä Bedlingtonlenkki?

Bedlingtonlenkki on yhteinen kävelylenkki Bedling-
tonin omistajille. Kokoonnumme sovitulle paikalle 
ja lähdemme yhdessä kävelemään metsään, sijainnin 
salliessa koirat juoksevat vapaana. Kävelyvauhdissa 
pysyvät mukana niin lapset kun vähän pidempään 
koiria harrastaneet. Metsässä nautimme mukana 
olleita juomia ja lenkin jälkeen nautimme muka-
na olleita eväitä. Tämä on aivan loistava tilaisuus 
tavata toisia Bedlingtonharrastajia, vaihtaa ajatuk-
sia ja muuten vaan viettää mukavaa aikaa yhdessä. 
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Tänä kesänä bedlingtoneilla on ollut mah-
dollisuus päästä tutustumaan vauhdikkaan 
agilityn saloihin kerhon järjestämillä kurs-
seilla Helsingin Kalasatamassa. Ensimmäi-
nen kurssi käytiin alkukesästä ja sille jatkoa 
seuraa 4.8. alkaen. Ensimmäiselle kurssille 
osallistui yhteensä kahdeksan koirakkoa, ve-
täjät suvi ja Minna mukaan lukien. Kurssei-
hin sisältyy paljon mukavaa yhdessä oloa ja 
koiran kanssa tekemistä, samalla agilityn es-
teitä opiskellen ja omaa keskinäistä suhdetta 
vahvistaen. 

Bedlingtonien harrastusmahdollisuuksia py-
ritään mahdollisuuksien mukaan lisäämään, 
ja kaikki kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä, 
myös muiden lajien kuin agilityn tiimoilta, 
allekirjoittaneesen. 

Suvi Kuivanen

Bedlingtonagilityä
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VUODEN BEDLINGTON 2009 
– tilanne 26.7.2009

1. 73/6 CiB Fi DK sE no Mva PMv-05 EUv-06 nov-07 BLJU BE JUDHEnZ JE PETiT soLEiL  
2. 64/6 CiB Fi DK sE no Mva PMv-00 PMv-01 v-01-02-07 BLÅ sKUGGans TEnnEssEE   
  aMBER WaLTZ 
3. 62/6 Fi no Mva MERiPiHKan FaiRY TaLE 
4. 55/6 Fi Mva MERiPiHKan FREE’n’EasY
5. 52/6 Fi Mva sLiooRin sToP ME 
6. 45/5 isoToP´s voGUE 
7. 45/5 MERiPiHKan GooD LUCK CHaRM 
8. 45/6 TooLBoX LiFE is LiFE 
9. 24/3 Fi Mva TanZaRa HEaRTBREaKER 
10. 22/3 CiB Fi sE no Mva Jv-02 v-03-05-06-08 PMv-05 nov- 07 MERiPiHKan sHE’s so HiGH 
11. 20/3 MERiPiHKan GREaT PRETEnDER 
12. 16/2 naCHTWoLKEn sTURM UnD DRanG 
13. 14/2 Fi Mva BLUE FUnDoGs HEnnEsYs TRUTH 
  14/2 Fi Mva HEinÄKEnGÄn FanFaaRi 
15. 14/2 Fi Mva TanZaRa RoManTiC RivaL 
16. 13/2 HEinÄKEnGÄn iLPo-ULJas
  13/2 TanZaRa ivonETTE 
18.  11/1 naCHTWoLKEn sYMBoL oF LiFE 
19. 8/1 CUEnTa’s oMEDEYa 
  8/1 CiB Fi DK EE Lv no LTU PoHJ Mva Mvv-08 LTUv-08 MERiPiHKan CHERi CHERi LaDY
  8/1 naCHTWoLKEn sMaLL ToWn BoY 
  8/1 TanZaRa iRonMan 
23.  7/1 Fi Mva sEaMETaX BLaCK DaniELa 
  7/1  Fi EE Mva TanZaRa aFTERGLoW 
  7/1 Fi Mva TanZaRa MiRanDa 
26.  6/1  CaERULEUs THE TiTan  
          6/1 Fi Mva PMJv-05 Jv-05 HonEYMisT sWinGinG THE FaiR 
  6/1 CiB Fi Lv EE Mva EEv-07 MERiPiHKan on MY WaY 
  6/1 Fi Mva Jv-06 sEaMETaX BoURBon DaisY 
  6/1 TanZaRa RisE oF DaY 
31. 5/1 Fi Mva CiRRUs BLUE UniCa 
  5/1 HEinÄKEnGÄn JUsT FUn 
  5/1 TanZaRa TinKER BELL 
34. 4/1 CiRRUs BLUE Una 
  4/1 HEinÄKEnGÄn HELMERi 

Lenkkejä on harrastettu jo muutaman vuo-
den ajan pääkaupunkiseudulla, mutta näitä 
voisi järjestää myös muualla, mikäli jollain 
alueella löytyisi henkilö joka olisi kiinnostu-

nut koordinoimaan tilaisuutta. Tilaisuuden 
koordinointi tarkoittaa sopivan lenkkeily-
paikan löytäminen ja yhteyshenkilönä toimi-
minen.  Lisätietoja Minna 050 405 9376 tai 
Mona 040 840 9010.

sivulta 15
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Ciliari’s
Mona suominen
Rauhalantie 19 C
02440 LUoMa

puh. 040 840 9010
mona_suominen@hotmail.

com

Cirrus
sari voutilainen
Hannusranta 5 a

02260 Espoo
0400-409386

sm.voutilainen@luukku.com

Cuenta’s
suvi Kuivanen
Laukkatie 2 C 9
04220 KERava

puh. 040 561 5178
suvi.kuivanen@nic.fi

http://web.mac.com/su-
vikuivanen

Diteblue
Helena Lammenaho
Tasaajankatu 1 a 4

48900 KoTKa
puh. 040 590 9010
helena.lammenaho

@pp.inet.fi

Feelgoods
Kirsti ja Pauli Koskela

Jäkärläntie 8 K 61
00940 HELsinKi
puh. 09-302 646

Heinäkengän
Leenä Hytönen

Kurolahdentie 67
44260 viHiJÄRvi
puh. 050 3845464

leena.hytonen@gmail.com

Kisapirtin
Ritva Kohijoki
Lepistöntie 5

05400 JoKELa
puh. 040 521 2645

kisapirtin@adicon.org
http://adicon.org/kisapirtin

Le-leelia’s
Lea Mäkinen-Pulkkinen

Joupinrinne 4 B 36 
02760 EsPoo 

puh. (09) 80 55 451, 
050 463 9405

lea.makinen-pulkkinen@
oikeus.fi

Meripihkan
Riitta-Maija Liikanen

Lakkikalliontie 17
30100 FoRssa

puh. 050 584 4347
riitta-maija.liikanen @

luukku.com
www.meripihkan.fi

Nachtwolken
Harjula anni-Marjatta   

Torikatu 3   
65380 vaasa

puh. 046 885 8330
dyykkis@windowslive.com

Eero Paananen
Hankamäentie 1693 a
77700 RaUTaLaMPi

puh. 050 555 9905
paanaseero@luukku.com

Kasvattajia

Siruskan
siru Remes

Palokallionkatu 8 B 16
33840 TaMPERE
puh. 044  577 9476

siru@karho.net
www.siruskan.net

Slioorin
Teuvo Kiili

Rauhankatu 25 D 52 
65100 vaasa 

puh. 050 367 1531
www.slioorinkennel.fi

Slioorin
Miia Granqvist

Backintie 7
65630 MUsTasaaRi 

puh. 040 596 7472
miia.granqvist@netikka.fi

www.slioorinkennel.fi

Taigalta
saana Myllylä

onkitie 2 E 21
90810 KiviniEMi 
puh. 044 552 4117

saana.myllyla@gmail.com
www.bedlington.kotisivu-

kone.com

Tanzara
Eila nuutinen
savikkotie 8

40420 JYsKÄ
puh. 0400 641 555
tanzara@jippii.fi
www.tanzara.fi



vuosijäsen    20 €
overseas members   20 € + 8 € postage
nuorisojäsen (alle 17 v.), junior member 12 €
Perhejäsen, family member   4 €
ainaisjäsen    200 €
Pankkiyhteys    sampo 800017-70373521
Bank account for overseas  member  iBan-number Fi5180001770373521 BiC-
     code PsPBFiHH

Jäsenmaksut

Trimmaajia
Miia Granqvist

KaRPERÖ
puh. 040 5967 472 

anni-Marjatta 
Harjula
vaasa

puh. 046 885 8330

Teuvo Kiili
vaasa

puh. 050 367 1531

suvi Kuivanen
KERava

puh. 040 561 5178

Lea Mäkinen-
Pulkkinen
EsPoo 

puh. (09) 805 5451,
050 463 9405

Eila nuutinen
JYsKÄ

puh. 0400 641 555

Edellisessä numerossa ollut kilpailu rodun 
arvauksesta ei tuottanut yhtään oikeaa vastausta. 
Annetaan siis lisäaikaa ja pieni vinkki - kuvassa 

esiintyvän koiran roturyhmä on FCI 9.

Vastaukset 30.9. mennessä osoitteeseen:
siru@karho.net

tai
Siru Remes

Palokallionkatu 8 B 16
33840 TAMPERE

Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan 
Bedlington-tiedotteen 2/09 kannessa esiintyvästä 

kuvasta tehty taulu.

Arvaa, minkä rotuinen koira esiintyy kuvassa!



Palautusosoite:          
suvi Kuivanen
Laukkatie 2 C 9
04220 KERava

Suomen Bedlingtonkerho 
kiittää match show’n sponsoreita:

Hurtta & Com / Esko Kammonen
Dogfani
Findogs

Milomatic
Roydon

Zoojatar, Forssa
Lounais-Hämeen Kennelkerho ry

Best Premiums (Akvaario Piekkala Oy)
Vaasan eläinkeskus

Musti ja Mirri, Vaasa
Musti ja Mirri, Forssa

Musti ja Mirri, Kirri/Jyväskylä
Karvakorvat, Jyväskylä
Reporanka, Jyväskylä

Lemmikkiasema, Jyväskylä
Faunatar, Jyväskylä
Kennel Nachtwolken

Kennel Slioorin
Kennel Meripihkan

Kennel Tanzara
Kennel Cuenta´s


