ILMOITTAUTUMINEN NÄYTTELYYN
ANMÄLAN TILL UTSTÄLLNING
TÄYTÄ KAIKKI KOHDAT KONEELLA TAI TEKSTATEN. KIITOS!
SKRIV TYDLIGT. TACK!

Suomen Kennelliitto
Finska Kennelklubben ry.

Näyttely • Utställning
Paikka ja aika - Ort och datum

Näyttelyluokka • Utställningsklass
Pentuluokka
Junioriluokka
Nuorten luokka
Avoin luokka
Käyttöluokka
Valioluokka
Veteraaniluokka
Kasvattajaluokka
Valpklass
Juniorklass
Unghundsklass
Öppen klass
BrukhundsChampionklass
Veteranklass
Uppfödarklass
7 - alle/under
9 - alle/under
15 - alle/under
15 kk/mån klass
15 kk/mån 8 v/år 9 kk/mån
18 kk/mån
24 kk/mån
15 kk/mån Luokkien alaikärajavaatimuksen tulee täyttyä viimeistään näyttelyä edeltävänä päivänä. Lägsta ålderskrav i klasserna måste uppfyllas senast dagen före utställningen.

Koira • Hund
Rotu - Ras

Uros
Hanhund

Narttu
Tik

Tittelit - Titlar (Korkeintaan 50 merkkiä - Högst 50 tecken)

Nimi - Namn
Rekisterinumero - Reg. nummer

Syntymäaika - Födelsedag

Huom! Jos koira on ulkomaisessa rekisterissä, kopio rekisteritodistuksesta on oltava liitteenä.

Väri - Färg

Obs! Om hunden är registrerad i ett utländsk hundregister, bifoga kopia av reg.intyget.

Koiran vanhemmat • Hundens föräldrar
Isän nimi - Faderns namn

Isän tittelit - Faderns titlar (Korkeintaan 50 merkkiä - Högst 50 tecken)

Emän nimi - Moderns namn

Emän tittelit - Moderns titlar (Korkeintaan 50 merkkiä - Högst 50 tecken)

Kasvattaja • Uppfödare
Nimi - Namn

Puhelin koti ja työ - Telefon hem och arb.

Lähiosoite - Näradress

Postinumero ja -toimipaikka - Postnummer och -anstalt

Omistaja • Ägare
Nimi - Namn

Puhelin koti ja työ - Telefon hem och arb.

Lähiosoite - Näradress

Postinumero ja -toimipaikka - Postnummer och -anstalt

Kysymykset • Frågor
Typistetty häntä
Kuperad svans

1.

Onko koira Suomen muotovalio?
Är hunden finsk utställningschampion?

3.

Jos koira EI ole Suomen muotovalio, luettele koiran Suomessa saamat sertifikaatit (paikka, aika, tuomari):
Om hunden INTE är finsk utställningscampion, ange hundens certifikat i Finland (plats, datum, domare):

4.

Onko koiralla koepalkintoja?
Har hunden erhållit pris på prov?

Kyllä
Ja

Ei
Nej

2.

Kyllä
Ja

Ei
Nej

Typistetyt korvat
Kuperade öron

Kyllä
Ja

Koemuoto, paikka, aika ja tulos - Provart, ort, datum och resultat

Koemuoto, paikka, aika ja tulos - Provart, ort, datum och resultat

Ilmoittautumismaksu
Anmälningsavgiften

€

Maksukuitti tai sen kopio on oltava ilmoittautumislomakkeen liitteenä.
Kvitto eller kopia på betalningen bör bifogas anmälningsblanketten.

10. 20.000 10.2002

Näyttelyilmoittautumislomakkeen on oltava postitettu (postileima) ja ilmoittautumismaksu maksettu viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan.
Tämä ilmoittautuminen on sitova. SKL-FKK:n näyttelysääntöjen (kohta 3) mukaan ilmoittautuminen näyttelyyn velvoittaa aina myös maksamaan ilmoittautumismaksun.
Utställningsanmälan skall vara poststämplad och avgiften erlagd senast den dag anmälningstiden utgår. För sent inkommen anmälan mottages inte. Anmälan är bindande. Enligt SKL-FKK:s
utställningsbestämmelser (punkt 3) skall anmälningsavgiften alltid erläggas för anmäld hund.
Vakuutan, että koirani on rokotettu ja tunnistusmerkitty
voimassa olevien määräysten mukaisesti. Sitoudun
noudattamaan SKL-FKK:n voimassa olevia
näyttelysääntöjä ja niitä täydentäviä ohjeita. Suostun
siihen, että SKL-FKK ja rotuyhdistykset saavat julkaista
koirani saaman arvostelun. Suostun siihen, että tässä
lomakkeessa antamani henkilötiedot saa julkaista ja
antaa ulkopuolisille (Näyttelysäännöt, kohta 1).

Hunden är vaccinerad och id-märkt enligt gällande
bestämmelser. Jag förbinder mig att efterfölja SKLFKK:s gällande utställningsbestämmelser, direktiv och
anvisningar. Jag godtar, att SKL-FKK och rasföreningarna publicerar bedömningen av min hund.
Jag godtar, att personuppgifter i denna blankett får
publiceras och överlåtas till utomstående
(Utställningsbestämmelser, punkt 1).

Päiväys - Datum

Allekirjoitus - Namnteckning

Ei
Nej

