
Suomen Norwichin- ja Norfolkinterrierit ry:n  
epävirallinen erikoisnäyttely 
Pikku NN Show 
 
Lauantai 8.10.2022 
Salpausselän kennelpiirin halli 
Simolankatu 2, 15680 Lahti 
 
Tervetuloa näyttelyymme! 
Ohessa on näyttelyn arvioitu aikataulu rotukohtaisine 
koiramäärineen. 
Koirien tulee saapua näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen 
annettua arvosteluajan alkamista. 
 

Arvostelu kehässä alkaa kello 9.00!  
Hallin ovet avataan klo 8.00 

 
Muista! 
Ottaa mukaan näyttelyyn koiran rokotustodistukset. Numerolapun 
kiinnittämistä varten kannattaa varata klipsi, hakaneula 
tms. Muistathan huolehtia koiran juottamisesta päivän 
kuluessa. Muista myös näyttelyremmi, makuualusta ja 
vesikuppi! 
 
Tiedustelut näyttelypäivänä: 
Helene Vanninen (044 3810478) 
 
Rokotusmääräykset 
Tarkista voimassa olevat rokotusmääräykset  
Koiramme-lehdestä tai www.kennelliitto.fi.  
Mikäli koira hylätään puuttuvien rokotustodistusten tai 
vanhentuneiden rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei 
suoriteta takaisin. Mikäli raivotautirokotus on vanhentunut, se 
tulee uusia viimeistään kaksi viikkoa ennen näyttelyä. 
 
Tartuntataudit 
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan 
maksatulehdukseen, kennelyskään tms. tarttuvaan 
hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan 
maha-suolikanavan tulehdukseen, ei se saa 
osallistua näyttelyyn ennen kuin se on ollut oireeton 
vähintään kaksi viikkoa. Suosittelemme samaa 
rajoitusta myös saman talouden oireettomille koirille. 
 
Loistartunnat on myös hoidettava ennen näyttelyyn 
osallistumista. Huomioi myös antidoping määräykset 
www.kennelliitto.fi 

 
Tunnistusmerkintä 
1.1.2001 alkaen tunnistusmerkintä (joko Indexel- tai 
Datamars –mikrosiru tai tatuointi) on pakollinen 
Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja 
kilpailuissa. Mikäli koira on merkitty 1.1.2001 jälkeen 
jollain muulla kuin Indexel- tai Datamars –mikrosirulla, 
on sen mukana oltava lukulaite, jolla siru voidaan 
lukea. 
 
Antidoping –valvonta 
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät 
antidoping –säännöt ovat astuneet voimaan 1.1.2007. 
Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen Kennelliiton 
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 
Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi 
 
Palkinnot 
Kunniapalkintoesineet jaetaan kehässä  
Palkintoja ei lähetetä postitse. 
 
Kahvila 
Lounasta ja kahvia on saatavilla omakustanteisesti paikan päällä. 
Tarjoilusta vastaa Papa Jo’s. 
 
Hyvää näyttelypäivää! 
Järjestäjä:  
Suomen Norwichin- ja Norfolkinterrierit ry 
 
Luettelo on ostettavissa näyttelypaikalta, hinta 5e. Varaathan 
käteistä! 
 
HUOM!   Autoja EI SAA pysäköidä Simolankadun varteen tien 
tukkeeksi vaan ainoastaan aitojen sisäpuolelle. Tarvittaessa 
lisää pysäköintimahdollisuuksia löytyy Renkomäen koulun 
pihalta. Koirat on myös ulkoilutettava muualla ennen hallille 
tuloa ja muutoin vain hallin tontilla eikä naapureiden portin 
pieliin sopuisan yhteiselon varmistamiseksi. Kiitos 
yhteistyöstä!  Tila tulee olemaan tiivis, joten varaathan 
matkaan paljon iloista mieltä!

 
Kehä 1 
tuomari Ursula Johansson (norfolkit ja Rivale -luokka) ja Anu Ala-Äijälä (norwichit) 
kehätoimitsijat Anu Ahlroos ja Tuula Ahlström 
Arvostelu alkaa kello 9:00   
 
 
Norfolkinterrieri ................. yht. 28 
9:00 pennut .............................. 4 
 juniorit ............................ 13 
 nuoret ............................. 11 
 kasvattajaryhmät ............. 3 
 jälkeläisryhmät ................ 3 
 
 Rivale -luokka……………..3 

 
Norwichinterrieri ............... yht. 48 
11:30 pennut ............................. 21 
 juniorit .............................. 7 
 nuoret ............................. 20 
 kasvattajaryhmät ............. 8 
 jälkeläisryhmät ................ 8 
 
Loppukilpailut pidetään heti rotukisojen jälkeen! 

 

 

 

KOIRAN NUMEROLAPPU 
JAETAAN PAIKAN PÄÄLLÄ! 


