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KV-lisenssi anomus 
 

Anottava KV-lisenssi:       ☐ CACIL luokka    ☐ CSS luokka 

Koiran tiedot 

Rotu: Virallinen nimi: 

  

Rekisterinumero: Ratakokeen kilpailukirjannumero: Maastokokeen kilpailukirjannumero: 

   

Omistajien tiedot 

OMISTAJA 1 

Nimi: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: 

   

Katuosoite:  Postinumero: Postitoimipaikka: 

   
OMISTAJA 2 

Nimi: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: 

   

Katuosoite:  Postinumero: Postitoimipaikka: 

   
OMISTAJA 3 

Nimi: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: 

   

Katuosoite:  Postinumero: Postitoimipaikka: 

   
HALTIJA (Omistaja 1 katsotaan koiran haltijaksi, mikäli haltijaa ei ole merkitty) 

Nimi: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: 

   

Katuosoite:  Postinumero: Postitoimipaikka: 

   
 

Anomus vaadittuine liitteineen tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kvlisenssi.svkl@gmail.com 

  

Vain Kennelliittoon ilmoitettu/ilmoitetut omistajat. Tiedot pyydetään rekisterin tietojen tarkistamiseksi ja korjaamiseksi.
Jätä yhteystiedot muiden kuin itsesi osalta tyhjäksi, jos et ole varma niistä. Pyydä lupa yhteystietojen toimittamiselle. 
Postitusta varten tarvitaan ajantasainen postiosoite.
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Kansainvälisiin kokeisiin voi osallistua vain, jos koiralla on FCI:n kansainvälisten sääntöjen mukainen KV-lisenssi. 

Anomuksen voi tehdä ainoastaan koiran omistaja tai haltija.  

Anomus vaadittuine liitteineen tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kvlisenssi.svkl@gmail.com 

FCI ryhmän 5 koirille, joilla on osallistumisoikeus kansainvälisiin kokeisiin (etnankoira, faaraokoira, ibizanpodenco, 

kanarianpodenco) voi anoa vain CSS luokan lisenssiä (ei näyttelytulos vaatimusta). 

FCI ryhmän 10 koirille voi anoa joko CSS luokan lisenssiä tai CACIL luokan lisenssiä seuraavin ehdoin. 

• CSS luokan lisenssiä voi anoa kaikille kilpailukirjan omaaville koirille (ei näyttelytulos vaatimusta). 

• CACIL luokan lisenssiä voi anoa koiralle, jolla on vaadittavat näyttelytulokset 

o 12kk iästä eteenpäin yksi vähintään EH kansallisesta tai kansainvälisestä näyttelystä (mistä tahansa 

luokasta) 

o lisäksi yksi vähintään EH kansainvälisestä näyttelystä aikuisten luokasta (NUO, AVO, KÄY, VAL) 

o näiden kahden näyttelytuloksen tulee olla kahdelta eri maasta olevalta tuomarilta 

o Kansainväliseksi näyttelyksi katsotaan näyttely, jossa jaetaan FCI:n CACIB:eja. Kansalliseksi näyttelyksi 

katsotaan mikä tahansa muu näyttely, jossa jaetaan kansallisia sertejä, esim. Nord-näyttelyt 

rinnastetaan kansallisiin näyttelyihin. 

• Kun koiralle on myönnetty CACIL luokan lisenssi sille ei voi enää anoa CSS luokan lisenssiä. 

• Lisenssi koskee kumpaakin koelajia. 

Huomioittehan, että mikäli koiralla on jokin pysyvä lääkitys sillä ei ole osallistumisoikeutta KV-kokeisiin ja tästä syystä ei 

myöskään voida myöntää KV-lisenssiä (KV-sääntökohta 1.2.1 Health requirements). 

HUOM! Kansallisille roduille basenji, portugalinpodengo ja rhodesiankoira ei tarvitse anoa KV-lisenssiä, sillä niillä ei ole 

osallistumisoikeutta kansainvälisiin kokeisiin. 

CACIL luokan anomuksen liitteenä on toimitettava tiedot vaadituista näyttelytuloksista: 

• jos tulokset ovat kotimaisista näyttelyistä, riittää linkki koiran KoiraNet-sivulle. Voit lisäksi listata sähköpostiin 

ne kaksi näyttelyä, jotka täyttävät vaatimukset ja kertoa tuomareiden kotimaat, jotka eivät käy ilmi KoiraNetistä. 

Joissain tapauksissa, jos emme pysty luotettavasti tarkistamaan tuomarin kotimaata, pyydämme kopiot 

näyttelyarvostelusta. Vaihtoehtoisesti voit heti toimittaa kopiot näyttelyarvosteluista. 

• jos vaadittu tulos on ulkomaisesta näyttelystä, tarvitaan selkeä luettavissa oleva kopio näyttelyarvostelusta, 

josta käy ilmi koiran tiedot, näyttelypäivä, näyttelypaikka ja maa, onko näyttely kansainvälinen vai kansallinen, 

luokka jossa koira on kilpaillut, koiran tulos, tuomarin nimi ja maa. Jos näyttelyn tulokset löytyvät netistä voit 

halutessasi liittää lisäksi linkin rodun tuloksiin, se saattaa helpottaa käsittelyä. 

Anomuksen käsittelystä veloitamme 3 euroa per koira. Maksu kattaa yhden koiran kaikki kilpailukirjat. 

Kuitti maksetusta käsittelykulusta tulee olla anomuksen liitteenä.  

Käsittelykulu 3 euroa / koira maksetaan  

• Suomen Vinttikoiraliiton tilille: FI39 5068 0620 1299 97 

• viitenumerolla 4488  

Anomuksia käsitellään siinä järjestyksessä, kun ne saapuvat. Odotettavissa on, että sähköposti / käsittely ruuhkaantuu 

sillä, voimassa olevia kilpailukirjoja on yli 2000 kappaletta. Otathan tämän huomioon lisenssiä anoessasi. Jos olet 

osallistumassa, kansainväliseen kilpailuun toimithan hyvissä ajoin. CSS-lisenssiä voi anoa, vaikka heti ja CACIL-lisenssiä heti 

kun vaaditut näyttelytulokset on saavutettu. 
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