
 

Suomen Norwichin- ja Norfolkinterrierit ry 
The Finnish Norwich and Norfolk Terrier Association 

 

 

NN-SHOW NÄYTTELYN SÄÄNNÖT 
Suomen Norwichin- ja Norfolkinterrierit ry:n hallitus 22.9.2012, voimassa 22.9.2012 alkaen. 
 
Epäviralliseen NN-show näyttelyyn saavat osallistua kaikki rekisteröidyt norwichin- ja norfolkinter-
rierit. Koiran omistajan ei tarvitse olla Suomen Norwichin- ja Norfolkinterrierit ry:n jäsen.  
 
Jokaisesta koirasta annetaan kirjallinen arvostelu. 
 
Alla on lueteltu kilpailuluokat, siinä järjestyksessä, jossa ne arvostellaan.  
Kaikissa luokissa sijoitetaan neljä parasta koiraa.  
 
Yli pentuiän olevista ikäluokista kaikki kunniapalkinnolla palkitut koirat osallistuvat paras uros/paras 
narttu -luokkiin.  
 
Tuomarin omat kasvatit 
Urokset ja nartut kilpailevat samassa luokassa. Kaikki sijoitetaan. Paras palkitaan kunniapalkintoesi-
neellä, ei jatkokilpailuoikeutta. 
 
Turistit 
Urokset ja nartut kilpailevat erikseen. Valitaan vain ROP turisti, joka kilpailee toisen rodun ROP turis-
tia vastaan finaalissa. Kumpikaan rop-turisti ei osallistu rodun parhaan valintaan.  
 
Pennut  
5kk < 7kk sijoitetaan 1- 4, tuomari ratkaisee kuinka monta kunniapalkintoa 
7kk < 9kk sijoitetaan 1- 4, tuomari ratkaisee kuinka monta kunniapalkintoa 
 
Kummankin ikäluokan ykkönen kilpailee toisen ikäluokan ykköstä vastaan.  
Valitaan ROP ja VSP pentu kummassakin rodussa. ROP pennut kilpailevat finaalissa BIS-pennusta ja 
vastaavasti VSP pennut BIS VSP pennusta. 
 
Luokka koirille, jotka ovat yli 9kk, eli useimmiten näyttelyvuotta edeltävänä vuonna 
syntyneet koirat. 
Urokset ja nartut erikseen, sijoitetaan sijat 1-4, kunniapalkintoja tuomarin valitsema määrä.  
 
Vuosiluokat 
Urokset ja nartut erikseen, sijoitetaan 1-4, kunniapalkintoja tuomarin valitsema määrä.  
 
Veteraanit, 8 vuotta täyttäneet koirat 
Valitaan rop ja vsp veteraani. Rop veteraani kilpailee finaalissa toisen rodun rop veteraania vastaan, 
kuten myös vsp-veteraani.  
KP:n saaneet veteraanit kilpailevat vuosiluokkien mukaisesti pu/pn 1-4 luokissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Suomen Norwichin- ja Norfolkinterrierit ry 
The Finnish Norwich and Norfolk Terrier Association 

 

 
Still Going Strong, yli 10 vuotiaat veteraanit,  ei ilmoittautumismaksua. KP:n saaneet veteraanit 
kilpailevat vuosiluokkien mukaisesti pu/pn1-4 luokissa. 
 
Kaikki yllämainituissa luokissa kunniapalkinnolla palkitut koirat sijat 1-4, tulevat mukaan  Paras Uros 
ja Paras Narttu luokkiin. Luokassa sijoitetaan 4 (neljä) parasta koiraa.  
 
Kasvattajaluokka 
Saman kasvattajan vähintään 4 koiraa ja vähintään kahdesta eri yhdistelmästä. Kasvattajaluokat sijoi-
tetaan sijoille 1-4. Tuomari päättää kuinka monta ryhmään saa kunniapalkinnon. Rodun paras, kun-
niapalkinnolla palkittu ryhmä kilpailee toisen rodun parasta kasvattajaryhmää vastaan finaalissa BIS 
kasvattajan sijoituksesta. Pennut saavat osallistua kasvattajaryhmään. 
 
Jälkeläisryhmä 
Saman uroksen tai nartun vähintään neljä (4) jälkeläistä ja vähintään kahdesta eri yhdistelmästä. 
Ryhmän mukana on esitettävä myös jälkeläisten isä tai emä, joiden eivät tarvitse itse kilpailla muissa 
luokissa ko. näyttelypäivänä. 
 
Sijoitetaan ryhmät sijoille 1-4. Tuomari päättää kuinka monta ryhmää saa kunniapalkinnon. Rodun 
paras, kunniapalkinnolla palkittu ryhmä kilpailee toisen rodun parasta jälkeläisryhmää vastaan finaa-
lissa BIS jälkeläisryhmän sijoituksesta. Pennut saavat osallistua jälkeläisryhmään. 
 
 
 
 

 


