
 

 

                                                                                                                                                                                   

   

 

 

                                     

LUKU I osa A – Tunnistustiedot (jatkuu)  

SECTION I Part A-Identification details (continued) / SECTION I Partie A-Identification détails (continuer) 
 
(3) Kuvaus / Description / Signalement 

(3)(a)    VÄRI: 

Colour / Robe:       

 

 
Syntymäaika / Date of birth: 

Date de Naissance: 

(3)(b)   PÄÄ:                                                    

Head / Téte:      

 

 

(3)(c)  V-ETUJALKA: 

Left Foreleg /Ant.G:   

 

 

(3)(d)  O-ETUJALKA: 

Right Foreleg/Ant.D: 

 

(3)(e) V-TAKAJALKA: 

Left Hindleg / Post.G 

 

 

(3)(f) O-TAKAJALKA: 

Right Hindleg/Post.D: 

 

 

(3)(g)  RUNKO: 

Body / Corps: 

 

 

(3)(h)TUNTOMERKKIT:  

Markings / Marques: 

 

(9)   PÄIVÄMÄÄRÄ: 

       Date / Le  

 

(10) PAIKKA: 

District / Circonsciption 

 

 

 
 

(11) ALLEKIRJOITUS ja LEIMA Toimivaltaisen henkilön tai viranomaisen: 

Signature & Stamp of qualified person or competent authority::  
Signature et cachet du la personne qualifée  ou de l`autoritée competente:                                                         

3
  MIKROSIRUN PAIKKA  /  TRANSPONDER PLACE 

Mikrosiru merkitään kirjaimella (M) kohdissa 12 tai 13 

Valkoiset merkit merkitään punaisella, pyörteet mustalla. 

Place where microchip is has to be shown as (M) in 12 or 13 

White markings to be shown in red and the whorls in black. 

           UELN-Numero  /  UELN-Number 

             246002IC 

          

  
         Kantakirja täyttää numeron / Studbook fill in the number 
 

        MIKROSIRU NUMERO / CHIP NUMBER__ 

 
                             Tarra / Sticker 



 

 

                                       Rekisteröinti ohje 

 

Eläinlääkäri tunnistaa hevosen sekä täyttää, allekirjoittaa ja leimaa tunnistuslomakkeen. 

 

Hevoseläimen tunnistusasiakirjassa on oltava ennen kaikkea korkeatasoinen kuvaus, jossa on 

hevoseläimen ja sen merkkien sanallinen kuvaus sekä yksityiskohtainen kaavio, jossa on piirretty 

hevoseläimen yksilölliset ja erottelevat merkit. 

 

I luvun A-osassa ja erityisesti sen 3. kohdassa on mahdollisuuksien mukaan vältettävä lyhenteitä. 

 

I luvun B- osan kaavioon merkit täytetään punaisella ja pyörteet mustalla, pysyvää jälkeä jättävällä 

kynällä. 

 

-M  kirjan merkitään kohtaan, johon mikrosiru on laitettu. ( kuva 12-13) 

- Paikka, 

- Päivämäärä 

- Allekirjoitus ja Leima 

-DNA:ta varten ell ottaa jouhinäytteen uudelleen suljettavaan ja -avattavaan muovipussiin 

 

Kantakirjalle lähetetään: 

Astutuslomake  ( oriin omistaja) 

Syntymätodistus 

Tunnistuslomake 

Sirutarrat 

2 valokuvaa (hyvät sivuprofiilikuvat molemmilta puolilta) osoitteeseen  tiina.saranpaa@multi.f 

 

osoite: Suomen Irlannincobyhdistys – FSIC ry / Tiina Saranpää 

            Kittholmantie 24 68910 Pännäinen 

 

Passin hinta 60 €,  DNA 50 € 

Maksu tilille Suomen Irlannincobyhdistys – FSIC ry  FI26 1113 3000 6086 75,maksun 

viestikenttään varsan nimi 

 


