
VIRTA -
Pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus viranomaiskäyttöön
Funktionskontroll för räddningshundsekipage
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Alueen tarkastamisen varmuus 
Säkerhet i eftersöksområdet

keskeytyksen syy:
orsak till avbrytande

Nimenselvennys
Namn örtydligande

Koiranohjaaja
Hundförare

sulkemiseen johtanut syy:
orsak till avstängning

Löytö
Fynd

Kestävyys
Uthållighet

Etsintätaktiikka 
Eftersökstaktik

Työskentely
Arbetsförmåga

Huomautuksia
Kommentarer

Synt.aika Födelsedatum

Ennen käyttöönottotarkastukseen pääsyä koiran sekä ohjaajan on suoritettava SPKL:n tai SPeKL:n hälytyskoirakkovaatimus. Koirakolla tulee olla 
hälytysryhmänsä suositus tarkastukseen pääsemiseksi.
Både hunden och hundföraren bör ha avlagt SPKL:s eller SPeKL:s alarmgruppsfodringar före deltagande i funktionskontroll. Ekipaget skall ha alarmgruppens 
rekommendation för att delta i funktionskontrollen.

ARVIOINTI UTVÄRDERING

______________________________________________________
koiranohjaajan allekirjoitus / hundförarens under skrivning

Päivämäärä Datum

Päivämäärä Datum

Rotu / Sukupuoli Ras / KönTM nro ID nr

Järjestäjä / puh.nro Arrangör / tel.nr

Koiran virallinen nimi Hundens officiella namnKoiranohjaaja Hundförare

Tarkastajat Inspektörer

Hälytysryhmä Alarmgrupp Hälytysryhmän edustajan nimi ja puh.nro
Alarmgruppens representant namn och tel.nr

HÄLYTYSRYHMÄN SUOSITUS

Rek.nro Reg nr

Tietoni saa julkaista liittojen www-sivuilla
Mina uppgifter får publiceras i förbundens www-sidor

SPKL:n tai SPeKL:n koe-/kilpailukiellossa olevalla koiralla ei ole osallistumisoikeutta käyttöönottotarkastukseen. 
Hundar med prov/tävlingsförbud inom Finska Brukshundklubben eller Finlands Räddningshundförbund har inte rätt att delta i funktionskontroll.

Käyttöönottotarkastus on
Funktionskontrollen är

hyväksytty
godkänd

koira
hunden

Nimenselvennys
Namn örtydligande

Viranomaisen edustaja 
Myndighetens representant

Nimenselvennys
Namn örtydligande

Käyttöönottotarkastaja
Funktionskontrollens inspektör

hylätty
underkänd

keskeytetty
avbruten

on suljettu käyttöönottotarkastuksessa
är avstängd från funktionskontrollen

Hälytysryhmän edustaja
Alarmgruppens representant
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