
 

 

 

 

 

 

Open show 
5.11.2022 

Tervetuloa Suomen Ridgeback-yhdistys ry:n Open showhun! 

Ohessa on näyttelyn aikataulu koiramäärineen. Tuomarina toimii Marianne Holm Larnemaa. 

Ovet avataan klo 9.00 ja arvostelu alkaa klo 10.00. Koirasi numerolapun saat sisääntulon läheisyydessä 
olevalta pöydältä. 

Vaikka näyttely on epävirallinen, noudatetaan näyttelyssä Suomen Kennelliiton virallisia rokotusmää-
räyksiä. Rokotusten tarkastus suoritetaan pistokokein. Koirien omistajien tulee huolehtia jätösten kor-
jaamisesta näyttelypaikan läheisyydessä. 

Näyttelypaikka on Nikke-Areena, osoite: Viljamaantie 4, 16300 Orimattila. Paikan päällä on kahvio, 
josta saa mm. hampurilaisia, kahvileipää ja virvokkeita. 
 
Pakkaa mukaan koirallesi rokotustodistus, juomakuppi, häkki tai makuualusta sekä näyttelyhihna.  
Itsellesi tarvitset iloisen mielen lisäksi numerolapun pidikkeen (esimerkiksi hakaneula). 
 
Open Show’n lisäkilpailut paras maksakuono, paras pää, paras ridge ja parhaat liikkeet käydään päivän 
lopussa ennen ROP-kilpailuja. Paras maksakuono -kilpailuun saavat osallistua kaikki maksakuonoiset 
koirat. Muihin lisäkilpailuihin tuomari valitsee niihin osallistuvat koirat. Kehätoimitsija antaa laatuar-
vostelun yhteydessä näytteilleasettajalle lipukkeen, joka oikeuttaa osallistumisen erikoiskilpailuihin. 
 
Näyttelyn sähköinen luettelo kuuluu ilmoittautumisen hintaan. Linkki sähköiseen luetteloon julkaistaan 
tapahtuman FB-sivulla näyttelypäivän aamuna. Tulokset tallennetaan myös sähköisesti ja arvostelut 
ovat luettavissa päivän aikana samalta sivulta. 
 
Näyttelyssä saatetaan valokuvata. Huomioithan, että ilmoittamalla koirasi näyttelyyn hyväksyt siellä 
otettujen valokuvien julkaisemisen yhdistyksen ja sponsoreiden medioissa. 
 
Jokainen tapahtumaan osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. Tapahtuman jär-
jestäjä, toimitsijat tai tuomari eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai 
koronaan sairastumisesta eivätkä näistä aiheutuvista kustannuksista. Saavuthan paikalle vain terveenä 
ja oireettomana. 

 
Tiedustelut näyttelypäivän aikana Ursula Limnell 044 591 6569. 

 
  



Näyttelyn sponsorit: 

 
 

 
 

  
 
 



 

OHJELMA 5.11.2022 
Tuomari arvostelee noin 15–20 koiraa/tunti 

 
Lemmikkiluokka…………..8 
klo 10.00 
 
Pennut 5–7 kk 

 Urokset 2 

ROP-LEM PENTU 
 

Urokset………………….4 
 avoin 3 
 veteraani 1 

Nartut…………………….2 
 avoin 2 

ROP-LEM VET 
ROP-LEM 
 

* * * * * * * * * *  
 

Näyttelyluokka…………..64 
 

Pennut……………………24 
Megamini, alle 5 kk 

 Urokset 2 
 Nartut 5 

ROP MEGAMINI 
 

5–7 kk 
 Urokset 5 
 Nartut 6 

7–9 kk 
 Urokset 2 
 Nartut 4 

ROP-PENTU 

 
 
 
Näyttelyluokka jatkuu 
 
Urokset……………………..……9 

 juniori 3 
 nuorten 1 
 avoin 2 
 valio 3 

 
LOUNASTAUKO n. 12.30–13.00 
 
Nartut…………………………….32 

 juniori 5 
 nuorten 5 
 avoin 13 
 valio 8 
 veteraani 1 

 

Kasvattajaluokka……. 9 
Jälkeläisluokka……….. 8 
Parikilpailu................ 4 
 

Paras  
 ridge 
 pää 
 liikkeet 
 maksakuono 

 

ROP-JUNIORI 
ROP-VET 
ROP 

 


