
Kaniininkasvattajat ry   Näyttelyilmoittautuminen 
     
Täyttöohjeet: 
Täytä jokaisesta rodusta oma lomake. Merkitse jokaiseen lomakkeeseen omistajan tiedot. Jos et halua osoitettasi näyttely-
luetteloon, jätä osoitekenttä tyhjäksi. Sähköpostiosoite on pakollinen tieto, sillä sitä käytetään vahvistuskirjeen postitukseen. 
Näyttelyluokat ilmoitetaan näyttelykutsussa. Katso selitykset esim. nettisivuilta www.kaniininkasvattajat.fi/nayttelyt. 
Sukupuoli merkitään numeroin (1,0=uros 0,1=naaras). Näyttelyyn osallistuvien kanien tulee olla tunnistemerkittyjä (ainakin 
vasen korva tai jalkarengas). Tatuoinnit-sarakkeeseen merkitään korvaan tatuoitu tunnistemerkintä. Jos oikean korvan tatu-
ointia ei ole, jätä kohta tyhjäksi. Mikäli kanilla on muu tunniste kuin tatuointi, kirjataan se 1-tunnus -sarakkeeseen. 
Kasvattajan nimi -sarakkeeseen merkitään kanin kasvattajan etu- ja sukunimi ja maatunnus kahdella kirjaimella (FI, SE, NO, 
DK, EE, DE, PL, IT jne). Jos tarvitset enemmän kuin yhden lomakesivun, kopio lomakkeita tarvittava määrä. 
HUOM. Puutteellista ilmoittautumislomaketta ei hyväksytä. Näyttelymaksukuitin tulee seurata ilmoittautumislomaketta. 
Näyttelymaksua ei palauteta. Maksa näyttelymaksut Kaniininkasvattajat ry:n tilille FI68 5253 1520 0617 72. Käytä maksa-
essasi viitettä 9111. Postitusohjeet lomakkeen alareunassa. 
 
Näyttely- ja omistajatiedot 
 
Näyttelypäivä  
Näyttelypaikka  
Kanin omistajan nimi  
Osoite  
Postinumero  
Postitoimipaikka  
Puhelinnumero  
Jäsenyhdistys/ei jäsen  
 
Tiedot kaneista 
Kanien rotu  
 
1. Kanin tiedot 
Luokka  
Sukupuoli  
Kanin nimi  
Kanin väri ja kuvio  
VK-tatuointi  
OK-tatuointi  
Kanin syntymäaika pp.kk.vvvv  
Kanin kasvattajan nimi ja maa  
 
2. Kanin tiedot 
Luokka  
Sukupuoli  
Kanin nimi  
Kanin väri ja kuvio  
VK-tatuointi  
OK-tatuointi  
Kanin syntymäaika pp.kk.vvvv  
Kanin kasvattajan nimi ja maa  
 
3. Kanin tiedot 
Luokka  
Sukupuoli  
Kanin nimi  
Kanin väri ja kuvio  
VK-tatuointi  
OK-tatuointi  
Kanin syntymäaika pp.kk.vvvv  
Kanin kasvattajan nimi ja maa  
Tallenna tämä lomake koneellesi nimellä "KANIROTU Sukunimesi Etunimesi", siis esim. RANSKANLUPPA Markkunen Mirkku.  Lähetä täytetty ja 
tallennettu tiedosto viimeistään kutsussa mainittuna päivänä osoitteella nayttelyt@kaniininkasvattajat.fi ja liitä mukaan kopio maksetusta näytte-
lymaksusta.  
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