
Näyttelyilmoittautuminen

Ilmoittautumispäivä

Näyttelyn tiedot Näyttelypäivä Näyttelypaikka Täytä lomake huolella ohjeen mukaan

15.6.2019 Siuntio, Anta Gård

Kanin omistaja Nimi

Osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköposti

Puhelin

Jäsenyys* Kirjoita tähän muun SKJL-yhdistyksen nimi, jossa olet jäsenenä (jos et ole kk:n jäsen)

Emän ja Rotu** Kirjoita rotulistan mukainen rotu (ks. Sivu 2)
poikasten tiedot

Luokka Emän nimi Väri (ja kuvio) VK tatuointi OK tatuointi Syntymäaika Kasvattajan nimi, maa
1-tunnus 2-tunnus pp.kk.vvvv kk pv

D

Poikasten tiedot (näyttelyyn osallistuvien poikasten tiedot) Poikasten Syntymäaika
lkm pp.kk.vvvv

Täyttöohjeet Täytä jokaisesta ryhmästä oma lomake. Rotu-kohtaan kirjoitetaan rodun suomenkielinen nimi (ks. Kirjoitusasu rotulistasta). 
Merkitse jokaiseen lomakkeeseen omistajan tiedot. Jos et halua osoitettasi näyttelyluetteloon, jätä osoitekenttä tyhjäksi.
Sähköpostiosoite on pakollinen tieto, sillä sitä käytetään vahvistuskirjeen postitukseen
Kirjoita Jäsenyys-kohtaan se SKJL:n yhdistys, jossa olet jäsenenä.
D-luokkaan osallistuvan emon tulee olla tunnistemerkitty (ainakin vasen korva tai jalkarengas). Tatuoinnit-sarakkeeseen merkitään korvaan tatuoitu tunnistemerkintä.
Jos oikean korvan tatuointia ei ole, jätä kohta tyhjäksi. Mikäli kanilla on muu tunniste kuin tatuointi, kirjataan se 1-tunnus-sarakkeeseen
Laske emän ja poikasten ikä.
Kasvattajan nimi -sarakkeeseen merkitään kanin kasvattajan etu- ja sukunimi ja maatunnus kahdella kirjaimella (FI, SE, NO, DK, EE, DE, PL, IT jne). 
HUOM. Puutteellista ilmoittautumislomaketta ei hyväksytä. Näyttelymaksukuitin tulee seurata ilmoittautumislomaketta. Näyttelymaksua ei palauteta.
Maksa näyttelymaksut Kaniininkasvattajat ry:n tilille FI68 5253 1520 0617 72. Käytä maksaessasi viitettä 15 06192

Palautus Tallenna tämä Excel-tiedosto omalle koneellesi nimellä "LUOKKA KANIROTU Sukunimesi Etunimesi" , siis esim. D RANSKANLUPPA Markkunen Mirkku
 Lähetä täytetty ja tallennettu tiedosto osoitteella nayttelyt@kaniininkasvattajat.fi ja liitä mukaan kopio maksetusta näyttelymaksusta

Emän ikä

Ikä
pv

 

Vain D–luokka 



 
 
alaska (5) 
angora (19) 
beige (5) 
belgianjäniskani (16) 
belgianjätti (1) 
beveren (7) 
bourgogne (5) 
deilenaar (22) 
englanninluppa (8) 
englanninperhoskani (2) 
fuchs (11) 
gouwenaar (5) 
hermeliini, valkoinen (24) 
hermeliini, värillinen (24) 
hollantilainen (2) 
hotot (9) 
isabella (17) 
jamora (21) 
japanilainen (15) 
kalifornialainen (2) 
kasmirluppa (11P) 
kääpiöjäniskani (25) 
kääpiöluppa (24) 
kääpiöperhoskani (2) 
leijonaluppa (13) 
leijonanharjaskani (13) 
lux (22) 
marburginegern (5) 
mecklenburginviitta (6) 
meissnerinluppa (10) 
oranssi (5P) 
perle-egern (5) 
pieni saksanperhokani (2) 
pienichinchilla (4) 
pieniegern (5P) 
pienihavanna (5P) 
pienihopea (5) 
pienirex (12) 
pienisaksanluppa (3) 
pieniwieniläinen (18P) 
ranskanluppa (3) 
reininperhoskani (2) 
rex (12) 
rhön (6) 
ruotsinturkiskani (5P)

 
 
 
 
 
sachsengold (5) 
saksanjättiperhoskani (2) 
sallander (17) 
satiini (20) 
satiiniangora (19P) 
schwarzgrannen (5) 
sininenwieniläinen (5) 
soopeli (6) 
suurichinchilla (4) 
suuriegern (5) 
suurimarburginegern(xP) 
suurihavanna (5P) 
suurihopea (5) 
suurisoopeli (6) 
tan (23) 
thyringer (17) 
trönder (5P) 
tšekinvalkoinen € 
uudenseelanninpunainen (5) 
uudenseelanninvalkoinen (14) 
valkoinen maatiainen (14) 
venäläinen (2) 
white (23) 
wieniläinen (18) 
örestad (14P) 

Kanien rodut (käytä näitä nimiä) 
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