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Kissaliiton lomake 2.5b	PK/1.1.2020
KIssaliiton lomake 2.5a	PK/1.1.2020

Kissan nimi (Noviisin nimi on yksi sana, jota ei voida jakaa siten että se muistuttaa yhdistelmää kasvattajanimi + kissan nimi.)
 FORMTEXT      
Syntymäaika
Mikrosirunumero (todistus liitteeksi)
Sukupuoli
 FORMCHECKBOX  uros	 FORMCHECKBOX  naaras
Karvanpituus
 FORMCHECKBOX  lyhyt  pitkä
Kohderotu (tarvittaessa rekisteröintisääntöjen mukainen alkuperätodistus liitteeksi)

Väri (valkoisen kissan kuulotodistus liitteeksi), ilmoita myös silmänväri, jos kissa on van tai harlekiini
Häntä (jos kohderotuna MAN / CYM)
 51  52  53  54

Omistaja
 FORMTEXT      
Omistajan yhdistys
 FORMTEXT      
Katu- ja postiosoite
 FORMTEXT      
Puhelin
 FORMTEXT      
Sähköposti
 FORMTEXT      

Vakuutan lomakkeessa antamani tiedot oikeiksi:
 FORMTEXT      


Päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys



Kissaliiton merkinnät:












Kohderodullinen rekisteröinti:
Rekisterinumero:
Päivämäärä:
Kohderotuun rekisteröinti:
Näyttely:
Päivämäärä:
RR-rekisteröintipäivämäärä:
Tuomari 1:
Tuomari 2:
Astutuserikoisluvat:




















Onko kissa kastroitu tai steriloitu / Is the cat neutered or spayed

 kyllä / yes
 ei / no

Kissan isä / Father
hännätön / tailless
 kyllä / yes
 ei / no
 ei tietoa / not known
pitkäkarvainen / long-haired
 kyllä / yes
 ei / no
 ei tietoa / not known
Kissan emo / Mother:
hännätön / tailless
 kyllä / yes
 ei / no
 ei tietoa / not known
pitkäkarvainen / long-haired
 kyllä / yes
 ei / no
 ei tietoa / not known
Onko joku kissan sisaruksista / Is one of the cat’s siblings:
hännätön / tailless
 kyllä / yes
 ei / no
 ei tietoa / not known
pitkäkarvainen / long-haired
 kyllä / yes
 ei / no
 ei tietoa / not known
Onko joku emon muista jälkeläisistä / Is one of the mother’s other kittens
hännätön / tailless
 kyllä / yes
 ei / no
 ei tietoa / not known
pitkäkarvainen / long-haired
 kyllä / yes
 ei / no
 ei tietoa / not known
Onko joku kissan jälkeläisistä / Is one of the cat’s offspring
hännätön / tailless
 kyllä / yes
 ei / no
 ei tietoa / not known
pitkäkarvainen / long-haired
 kyllä / yes
 ei / no
 ei tietoa / not known
Onko kissan taustassa rotukissoja? / Are there purebred cats in this cat’s background?
hännätön / tailless
 kyllä / yes
 ei / no
 ei tietoa / not known
pitkäkarvainen / long-haired
 kyllä / yes
 ei / no
 ei tietoa / not known
Mitä rotuja? / Which breeds?
     

Muuta tietoa kissan esivanhemmista (tyyppi, koko jne) / Other information about the cat’s ancestors (type, size etc.):
     
Kasvatussuunnitelma / Breeding plans: (pakollinen kohta, jos kissa leikkaamaton)
     












Lisätietoa / Additional information:




Jatka tarvittaessa liitteellä / Continue on an attachment if necessary














