
SUOMENHEVOSORIIN JA LÄMMINVERISEN  
RAVIHEVOSORIIN ILMOITTAMINEN  
JALOSTUSARVOSTELUA VARTEN

Suomen Hippos ry/  
Jalostuspalvelut 

Tulkinkuja 3 
02650 ESPOO 

puh: 020 760 500 

 

OMISTAJAN/HALTIJAN ALLEKIRJOITUS

Hevosen nimi Rekisterinumero

Näyttely, johon osallistuu

Jalostussuunta (suomenhevoset)

Omistaja

Osoite

Puhelinnumero

  J

  P

  R

  T

Ajettavuuskoe Ratsastettavuuskoe

Ajokoe Vetokoe

Aika ja paikka

Mikäli kyseinen ori kantakirjauksen jälkeen operoidaan nivustyrän vuoksi, sitoudun ilmoittamaan siitä Suomen Hippos ry:lle.

Valmentaja

Osoite

Puhelinnumero

TERVEYSTIEDOT (omistaja/haltija täyttää):

Tietojeni mukaan hevoselle on tehty leikkauksia: Kyllä Ei

Hevosella esiintyvät tai esiintyneet käytöshäiriöt:

 -ilman nieleminen

 -puunpureminen Kyllä Ei

Kyllä Ei

 -kutominen Kyllä Ei

 -Hevosella on todettu kesäihottuma tai siihen viittaavia oireita: Kyllä Ei

 -Hevosella on todettu krooninen hengitystiesairaus tai siihen viittaavia oireita 
(krooninen yskä, keuhkoverenvuoto):

Kyllä Ei

Jos on, niin mitä leikkauksia, missä ja milloin:

Loukkaantumiset ja tapaturmat, jotka ovat saattaneet aiheuttaa hevoselle merkittäviä ulkoisia jälkiä tai löydöksiä röntgenkuviin:

Em. jälkien tai löydöksien tapaturmaisesta alkuperästä vaaditaan ell-todistus kantakirjauksen yhteydessä

Muuta mainittavaa

Sähköposti

Sähköposti

Laukka vapaana Laukka liinassa

Sallin Suomen Hippoksen käyttää hevosen potilastietoja osana hevosen jalostusarvostelua
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