TUNNISTUSMERKINNÄN TARKASTAMINEN NÄYTTELYISSÄ, KOKEISSA JA
KILPAILUISSA

1.1.2001 alkaen tunnistusmerkintä (joko Lifechip (Indexel) - tai Datamars-mikrosiru tai
tatuointi) on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Kennelliitto
hyväksyy 1.1.2009 alkaen kaikki ISO 11784 standardin mukaiset mikrosirut joissa ei ole maakoodia.
ISO 11784 standardin mukaiset sirut on hyväksytty 1.6.2009.
Tunnistusmerkintä on samalla tavalla pakollinen kaikille virallisiin näyttelyihin, kokeisiin tai kilpailuihin
osallistuville koirille kuin voimassa olevat rokotuksetkin. Niissä ilmoituksissa, joissa mainitaan
rokotusmääräykset, tulee myös olla maininta tunnistusmerkinnän pakollisuudesta sekä siitä, että koiran
rekisteritodistus on oltava näyttelyssä mukana tarkastusta varten. Ilmoittaessaan koiran
näyttelyyn/kokeisiin/kilpailuihin omistaja sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita.
Tunnistusmerkinnät tarkastaa tapahtuman järjestäjä pistokokein.
Tunnistusmerkinnän olemassaolo tarkastetaan ensisijaisesti koiran rekisteritodistuksesta. Koiran
tunnistusmerkintä tarkastetaan ennen arvostelua/suoritusta.
Jos tarkastuksessa löytyy koiria, joita ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira
pois tästä näyttelystä, kokeesta tai kilpailusta. Tämä tehdään näyttelytoimikunnan edustajan tai
kokeen/kilpailun ylituomarin toimesta.
Epäselvä tatuointi ei estä koiran osallistumista. Sellaisissa tapauksissa koiran omistajaa pyydetään
huolehtimaan siitä, että koira tunnistusmerkitään uudelleen, ja uudesta merkitsemisestä toimitetaan
todistus näyttelyn, kokeen tai kilpailun järjestäjälle kuukauden sisällä tapahtumasta.
Kennelpiireille toimitetuilla mikrosirujen lukulaitteilla pystytään lukemaan myös ns. vanhan
standardin mukaisia Lifechip (Indexel) tai Datamars mikrosiruja.

GRANSKNING AV ID-MÄRKNINGEN PÅ UTSTÄLLNINGAR, PROV OCH TÄVLINGAR fr.o.m. 1.1.2001
Fr.o.m. 1.1.2001 skall hundar, som deltar på Kennelklubbens officiella utställningar, prov och
tävlingar vara identifikationsmärkta (antingen med Lifechip (Indexel) - eller Datamars-mikrochip eller
tatuering). Kennelklubben godkänner fr.o.m. 1.1.2009 alla mikrochip som uppfyller ISO 11784
standarden och som inte har landskod. ISO 11784 standardenliga mikrochip är godkända 1.6.2009.
Id-märkningen är obligatorisk på samma sätt som vaccinationerna. I annonser, där
vaccinationsbestämmelserna nämns, skall det också finnas meddelande om den obligatoriska
id-märkningen.
Vid anmälan till utställning/prov/tävling förbinder sig hundägaren att följa dessa direktiv.
Arrangören granskar id-märkningen med stickprov.
Id-märkningen granskas i första hand från hundens registreringsbevis. Hundens id-märkning granskas före
bedömningen/prestationen.
Om man vid granskningen påträffar en hund som inte är id-märkt, får hunden inte delta på utställningen,
provet eller tävlingen. Beslut om att hunden inte får delta på grund av att id-märkning saknas, skall fattas av
en representant för utställningsbestyrelsen eller av överdomaren för provet/tävlingen.
Otydlig tatuering hindrar inte hunden från att delta, men ägaren skall låta id-märka hunden på nytt och
inom en månad sända bevis på detta till utställningens, provets eller tävlingens arrangör.
Kenneldistriktens avläsare kan också läsa mikrochip av Lifechips (Indexel) eller Datamars gamla
standard.

