
 SUOMEN VINTTIKOIRALIITTO RY        22.2.2018                                           
   

FCI:N ARVOKILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN 
 

Kilpailu ja pvm: EMM 2018 

EUROOPAN MAASTOMESTARUUSKILPAILU 22.-24.6.2018 NØRRESUNDBY, TANSKA 

Koiran tiedot 

Rotu: Virallinen nimi: 

  

Rekisterinumero: Syntymäaika: Sukupuoli: 

   

Tunnistemerkintä: Koelajin kilpailukirjannumero: 

  

Omistajien tiedot 
Vain Kennelliittoon ilmoitettu/ilmoitetut omistajat siinä järjestyksessä kuin ne ovat merkitty rekisteriin. Kennelliiton 

jäsennumero niiltä omistajilta jotka ovat Kennelliiton jäseniä. Omistajan tilinumeroa kysytään Kennelliiton 
otteluavustusten maksamista varten. 

Omistaja 1 nimi: Kennelliiton jäsennumero: 

  

Omistaja 2 nimi: Kennelliiton jäsennumero: 

  

Omistaja 3 nimi: Kennelliiton jäsennumero: 

  

Koiran vastuuhenkilö matkan ajan: 

 
Kennelliiton jäsennumero: 

 Vastuuhenkilön ja koiran vakuutus.                        Allekirjoitus:            

tiedoissa mainittu SKL:n vaatima vakuutus 
 

Osoite: 

 

Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: 

  

Tilinumero (IBAN): Tilinomistajan nimi: 

  

FCI:n arvokilpailuun ilmoittaudutaan vain tällä kaavakkeella ja sen tulee olla kaikilta osin täytetty.  Katso myös 

”FCI 2018 arvokilpailuun ilmoittautuminen”-ohje. Kulloinkin kyseessä olevasta kilpailusta julkaistaan erillinen kutsu 
Suomen Vinttikoiraliitto ry:n nettisivuilla ja kutsun saapumisesta riippuen Vinttikoiralehdessä. Ilmoittautuminen vain 
postitse kutsussa erikseen ilmoitetun ohjeen mukaan. Ei kirjattuja kirjeitä. 
Ilmoittautumismaksun 35 euroa tulee olla maksettu Suomen Vinttikoiraliitto ry:n tilille OKOYFIHH  
FI61 5068 0620 1299 89 joukkueeseen pääsyn vahvistuttua erikseen ilmoitettuun päivään mennessä. Maksun 

lisätietoihin kilpailu ja koiran kilpailukirjan nro. Ilmoittautumismaksuja ei palauteta. 
HUOM! Suomea voi edustaa vain koira, joka on rekisteröity SKL-FKK:n koirarekisteriin ja jonka omistajan tulee olla SKL-

FKK:n jäsen. 
Pakolliset liitteet 

 kopio koiran rekisterikirjasta 

 kopio kilpailukirjasta (ilmoittautumispäivän tilanne, niin että ilmoittautuessa näkyy myös edellisen 
kalenterivuoden kaikki tulokset), myös sivusta jossa näkyy kilpailukirjan numero, omistajan tiedot ja mitattavilla 
roduilla myös sivusta jossa näkyy mittaustulos 

 kopio Suomen Kennelliiton jäsenmaksusta/jäsenmaksuista (pankin maksukuitti tai kuitti omakoirasta) 

 kopio SKL:n omistajatodistuksesta (valtuutusavaimen voi halutessaan peittää) 

 kopio kansainvälisen näyttelyn näyttelyarvostelusta, mikäli sellainen on (tulos CACILia varten, vähintään 

laatumaininta ”erittäin hyvä” ”aikuisten luokasta” nuo, avo, valio- tai käyttöluokasta) 

Mikäli vaadittuja liitteitä ja tietoja ei ole, ei ilmoittautumista voida hyväksyä. 

Kyllä, minulla ja yllämainitulla koiralla on ilmoittautumis-☐ 
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