
Iron Butt Association Finland 
Ajosuorituksen todistajalomake – Witness form for Ride 
 
 
 
Täytä lomake huolellisesti ja tekstaten. Lomake on mahdollista täyttää myös tietokoneella! 

Moottoripyörä ja kuljettaja – Motorcycle and Rider  
Merkki ja malli – Make and Model 
      

Rekisterinumero – Licence plate number 
      

Vuosimalli – Year Model 
      

Nimi – Name 
      

Puhelin – Telephone 
      

Osoite (katu/postinumero/toimipakka – Address (street/zip/city) 
      

Sähköposti – E-mail (Isoilla kirjaimilla/koneella – with capital letters) 
      

Kotikunta – Home town 
      

Syntymävuosi – Date of birth 
      

Allekirjoitus – Signature 
 

 

Matkustaja - Passenger 
Nimi – Name 
      

Puhelin – Telephone 
      

Osoite (katu/postinumero/toimipakka – Address (street/zip/city) 
      

Sähköposti – E-mail (Isoilla kirjaimilla/koneella – with capital letters) 
      

Kotikunta – Home town 
      

Syntymävuosi – Date of birth 
      

Allekirjoitus - Signature 

 

Ajon aloitus – Start of ride 
Päiväys – Date 
      

Kellonaika – Local time 
      

Matkamittari – Odometer 
      

Todistuspaikan sijainti – The location of this stop 
      
 

1. todistaja – 1st wittness 2. todistaja – 2nd wittness 
Nimi – Name 
      

Puhelin – Telephone 
      

Nimi – Name 
      

Puhelin – Telephone 
      

Osoite (katu/postinumero/toimipaikka – Address (street/zip/city) 
      

Osoite (katu/postinumero/toimipaikka – Address (street/zip/city) 
      

Sähköposti – E-mail (Isoilla kirjaimilla/koneella – with capital letters) 
      

Sähköposti – E-mail (Isoilla kirjaimilla/koneella – with capital letters) 
      

Allekirjoitus – Signature 
 

Allekirjoitus – Signature 
 

 

Ajon lopetus – End of ride 
Päiväys – Date 
      

Kellonaika – Local time 
      

Matkamittari – Odometer 
      

Todistuspaikan sijainti – The location of this stop 
      
 

1. todistaja – 1st wittness 2. todistaja – 2nd wittness 
Nimi – Name 
      

Puhelin – Telephone 
      

Nimi – Name 
      

Puhelin – Telephone 
      

Osoite (katu/postinumero/toimipaikka – Address (street/zip/city) 
      

Osoite (katu/postinumero/toimipaikka – Address (street/zip/city) 
      

Sähköposti – E-mail (Isoilla kirjaimilla/koneella – with capital letters) 
      

Sähköposti – E-mail (Isoilla kirjaimilla/koneella – with capital letters) 
      

Allekirjoitus – Signature Allekirjoitus – Signature 

 

Lisäselvityksiä (Tarvittaessa voit jatka kääntöpuolelle) – Free text (Continue on the back of the paper) 
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