
 
 
 
 

Metsästyskoirien jäljestämiskokeen ilmoittautumislomake 
Anmälningsblankett till jakthundarnas spårprov 

Koe - Prov  

Aika ja paikka 

Datum och ort 

Koeluokka                             AVO                       VOI 

Provklass                              ÖKL                       Segrar 

Koira - Hund 

Rotu 

Ras 

Sukupuoli                              Uros                      Narttu 

Kön                                       Hanhund                Tik 

Tittelit ja nimi 

Titlar och namn 

Rekisterinumero 

Registernummer 

Syntymäaika 

Födelsedatum 

Tunnistusmerkintä               Tatuointi                  Mikrosiru 

Identifiering                          Tatuering                Microchips 

Kasvattaja - Uppfödare 

Nimi 

Namn 

Postitoimipaikka 

Postanstalt 

Omistaja - Ägare 

Nimi 

Namn 

Puhelin 

Telefon 
Lähiosoite  

Näradress 

Postinumero ja -toimipaikka 

Postnummer och –anstalt 

           Olen järjestävän yhdistyksen jäsen 

           Jag är medlem i den arrangerande föreningen 

Sähköposti 

E-post 

Ohjaaja - Förare 

Nimi 

Namn 

Puhelin 

Telefon 
Sähköposti 

E-post 

Koeluokkaan oikeuttava tulos - Resultat, som berättigar hunden att deltaga i angiven klass 

             Koira on JVA (jollei, niin ilmoita kaikki I-tulokset alla) - Hunden är VCH (i annat fall ange alla I pris nedan) 

Tulos - Resultat Paikka - Plats Aika - Datum Tuomari - Domare 

AVO I / ÖKL I    

AVO I / ÖKL I    

VOI  I / Segrar I    

VOI  I / Segrar I    

Näyttely 

Utställning 

Paikka 

Plats 

Aika 

Datum 

Tulos 

Pris 

Osallistuminen jälkientekoon - Deltagande till spårläggning 

Jälkientekoon osallistuu                       henkilöä 

Till spårläggning deltar                         personer 

 

Joista suunnistustaitoisia                     henkilöä 

Av vilka orienteringskunniga                personer 

 

Joista opastaa                                      henkilöä 

Av vilka vägvisar                                  personer 

Jälkientekotaito - Kunskaper i spårlägging  

          AVO ja VOI 

          ÖKL och Segrar 

          AVO 

          ÖKL 

          Toivon kokenutta paria 

          Jag önskar ett erfaret par                    

Lisätietoja - Tilläggsuppgifter 

Rokotukset - Vaccinationer 

Raivotauti (pvm) 

Rabies (datum) 
Penikkatauti (pvm) 

Valpsjuka (datum) 

Ilmoittautumismaksu - Anmälningsavgift 

Ilmoittautumismaksu 

Anmälningsavgift                        € 

 

Tili 

Konto 

           Maksettu tilille 

           Betalat på kontot 

           Sovittu maksettavaksi kun paikka varmistuu

           Betalas efter att ha blivit godkänd att delta 

           Maksetaan koepaikalla 

           Betalas på provplatsen 

Koemaksun palautus tilille 

Anmälningsavgiften returneras på kontot 

 

 

(Oma tilinumero 

Eget kontonummer) 

 

 

_____________ __________________________________ 

Päiväys Allekirjoitus      

Datum Namnteckning      

 

juha
Lisätietoja kohdassa voit ilmoittaa mm. seuraavista asioista:- jos esimerkiksi haluat suunnistaa jäljen/jäljet etukäteen- muista jäljenteon mahdollisista erikoisjärjestelyistä- majoitustoiveista- yms. muista tarpeellisista seikoista, joita varten lomakkeelle ei ole voitu varata omia kohtiaan

Juha Borenius
Ilmoittautuessani kokeeseen hyväksyn, että kokeen järjestämisen vastuuhenkilöt voivat käsitellä ilmoittamiani henkilötietoja ja julkaista niitä tarpeen mukaisesti ja soveltuvin osin kokeen osallistuja- ja tulosluettelossa koepaikalla ja kokeeseen liittyvissä julkaisuissa internetissä tai muissa järjestävän yhdistyksen medioissa.
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