Junior Handler
Ilmoittautuminen - Anmälan - Entry Form

Näyttelypaikka ja -aika
Utställningsort och -datum
Place and date of the show

Kilpailupäivä tai -päivät - Tävlingsdag eller -dagar - Competition day/days
ma
må
Mon

ti
ti
Tue

ke
on
Wed

to
to
Thr

pe
fr
Fri

la
lö
Sat

Ikäryhmä - Åldersgrupp - Age group
su
sö
Sun

10–13

14–17

Mikäli osallistut useampana päivänä, riittää kun täytät vain yhden kaavakkeen. /
Om du deltar flera dagar fyller du i endast en blankett. / Please fill only one form even if you partake on several days.

Kilpailija - Tävlare - Competitor
Nimi - Namn - Name

Puhelin - Telefon - Telephone

Syntymävuosi - Födelseår - Year of birth

Lähiosoite - Näradress - Address

Postinumero ja -toimipaikka - Postnummer och -anstalt, land - Zip-code, city and country

Haluan vastaanottaa näyttelypostin sähköpostitse Jag vill motta utställningsbrevet till min e-post Please send further correspondence to my e-mail
address

Sähköposti - E-post - E-mail

Ilmoittautumismaksu - Anmälningsavgiften - Entry fee
Ilmoittautumismaksu
Anmälningsavgiften
Entry fee

________________

e

Kilpailijan ikäryhmä täyttyy sen vuoden alusta,
kun hän täyttää 10/14 vuotta. Kilpailuoikeus
loppuu sen vuoden alusta, kun hän täyttää 18
vuotta.
Koiran, jonka näyttelyarvostelu tapahtuu samanaikaisesti junior handler -kilpailun kanssa,
on osallistuttava näyttelyarvosteluun (näyttelysäännöt).
Ilmoittautumiskaavakkeen on oltava postitettu
ja ilmoittautumismaksu maksettu viimeistään
viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan.
Tämä ilmoittautuminen on sitova. SKL-FKK:n
näyttelysääntöjen (kohta 4) mukaan ilmoittautuminen näyttelyyn automaattisesti velvoittaa
maksamaan ilmoittautumismaksun.
Vakuutan, että koira on rokotettu voimassa
olevien määräysten mukaisesti. Sitoudun
noudattamaan näyttelymaan voimassa olevia
näyttelysääntöjä.

Kopio maksukuitista tulee liittää ilmoittautumisen mukaan
Kopia på betalningen bör bifogas anmälningsblanketten
Receipt of the payment or a copy of it must be enclosed with the entry
Tävlarens åldersgrupp uppfylls i början av det
år hen fyller 10/14 år. Rätten att delta slutar
i början av det år tävlaren fyller 18 år.
Hund vars bedömning sker samtidigt med junior
handler -tävlingen, skall delta i utställningsbedömningen.
Anmälan skall vara poststämplad och avgiften
erlagd senast den dag då anmälningstiden
utgår. För sent inkommen anmälan beaktas ej.
Anmälan är bindande. Enligt SKL-FKK:s utställningsregler (punkt 4) skall anmälningsavgiften
alltid erläggas för anmäld hund.
Hunden är vaccinerad enligt gällande bestämmelser. Jag förbinder mig, att efterfölja i utställningslandet gällande utställningsregler.
Närmare uppgifter:
www.kennelliitto.fi/nuoriso/

Katso tarkemmat kilpailuohjeet tai lajiesittely:
www.kennelliitto.fi/nuoriso/
Päiväys - Datum - Date

The age group is determined by the year the
competitor turns 10/14 years. The competition
right ends from the beginning of the year when
the competitor turns 18 years.
In case the dog’s show judging takes place
simultaneously with the junior handling -competition, the dog is obliged to take part in the
show judging (according to show rules).
The entry form has to be posted (post stamp)
and the entry fee paid on the last entry date at
latest. Entries which are sent too late will not be
accepted.
This entry is binding. According to the Finnish
Kennel Club’s show regulations the entry fee
must be paid for an entry to be accepted.
I confirm that the dog has been vaccinated
according to the vaccination regulations in
effect. I also accept the valid show rules and
regulations of the show country and commit to
follow them.
More information: www.kennelliitto.fi/nuoriso/

Allekirjoitus - Underskrift - Signature
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