Storsjökatten
bjuder in till internationell tvåcertifikats kattutställning
3-4/5 2014 i Curlinghallen, Östersund
Max 240 katter per dag
Breed BIS Maine Coon på lördagen vid minst 50 anmälda maine cooner
I år satsar vi på att anordna en riktig familjefest med fokus på barnaktiviteter
Gratis mjukisdjursutställning där alla deltagare får pris, domare är Elin Hoffner. Anmälan sker på plats,
hålltider och andra aktiviteter annonseras senare på hemsidan: www.storsjokatten.com
Domare (med reservation för ändringar)
Mrs Hanne Sofie Sneum (DK)
Mrs Donatella Mastrangelo (IT)
Mrs Jaana Jyrkinen (FI)
Mr Veikko Saarela (FI)
Mr Michael Edström (SE)
Mr Aliosha Romero (SE)
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Anmälan
Anmälan är bindande och skickas till den egna klubben som
fortlöpande vidarebefordrar till anmalan@storsjokatten.com eller
alternativt till Maj-Lis Holmgren, Pionjärvägen 63, 834 34 Brunflo.
Byte av katt kan göras till och med 2014-03-23 mot en kostnad på
50 SEK/NOK.
Anmälningstid
Anmälningstid/inbetalning: 2014-02-03 – 2014-02-28
Bankgiro: 748-4751  Observera!
IBAN: SE10 9020 0000 0902 3162 9100
BIC: ELLFSESS
Norskt konto DnB NOR: 7877.08.14501
Vid för stort antal anmälda katter kommer vi utgå från rasfördelning
och inbetalningsdatum.
Avgifter (per katt och dag)
Anmälningsavgift i ordinarie utställningsklass
300 SEK/NOK
Huskatt (måste ha huskattbevis)
150 SEK/NOK
Sällskapskatt (i mån av plats)
150 SEK/NOK
Veteran/Senior (ej utställd i ordinarie klass)
300 SEK/NOK
Kullklass
200 SEK/NOK
Enskild bedömning, katt i kullklass*
100 SEK/NOK
Avelsklass (ej utställd i ordinarie klass)
150 SEK/NOK
Uppfödarklass
Gratis
Färgbedömning
100 SEK/NOK
Resultatlista
50 SEK/NOK
Inbetalaren ska vara densamma som kattägaren!
*Endast uppfödare får enskilda bedömningar till reducerat pris. Vid
ägarändring tillkommer mellanskillnaden till full avgift, dvs.
200 SEK/NOK per katt.
För återbetalning av avgift efter anmälningstidens slut fordras
veterinärintyg utfärdat innan utställningshelgen. Intyget ska vara
klubben tillhanda senast 14 dagar efter utställningen. Vid
återbetalning tar vi alltid en administrativ avgift på 50 SEK/NOK.
Annonser
Lena Engdahl, 070-661 82 28, demoois@gmail.com

Montrar
Avgift: 200 kr/bord och dag eller priser till panel/lotteri. Avtalas med
Lena Engdahl, 070-661 82 28, demoois@gmail.com
Priser
Mottages tacksamt, kontaktperson är
Karin Göransson, 070-329 13 45, karin.goransson@spray.se
Assistenter
Ersätts med 300 SEK per dag (ej klubbmedlemmar), kontakta
Amanda Hurtigh, 070-557 39 84, amanda@aconcaguas.se
Allmänt
- SVERAKs och FIFes utställningsregler gäller
- Anmäl inte svårhanterliga katter
- Huskatter över 10 månader ska vara kastrerade
- Vita katter ska ha hörselintyg
- Alla katter ska vara kloklippta både fram och bak
- Inga katter får stanna i burarna under natten
- Vid för många anmälda katter sker återbetalning med hänsyn till
inbetalningsdatum och rasfördelning
- En katt i enkelbur och två till tre katter i dubbelbur (undantag görs
vid kull)
- Kom ihåg att det är 15 dagars karens vid vaccination samt 5
dagars karens vid ID-märkning
- Dispensansökan görs före kl. 09:00 under utställningsdagen
- Titelkokarder är gratis och certifikatkokarder finns till försäljning för
30 SEK/NOK
- Veterinärincheckning 07:00-08:30
- Utställningen stänger för utställare senast kl 18.00 båda dagarna.
- Gränsbestämmelser regleras av Jordbruksverket, info om detta
finns på SVERAKs hemsida: www.sverak.se
Logiförslag
Hotellerbjudande på Scandic Hotel Syd,
ca 16 min bilfärd från utställningshallen. Dubbelrum för två pers.
Fler erbjudanden finns på vår hemsida! i två nätter inkl. frukost,
Uppge ”kattutställning” när ni bokar.
middag och katt: 2100 kr
Ytterligare information
Ta en titt på hemsidan: www.storsjokatten.com
eller kontakta någon av följande:
Karin Göransson, 070-329 13 45, karin.goransson@spray.se
Maj-Lis Holmgren, 070-205 34 30, webmaster@agoros.se
Inga telefonsamtal efter kl. 21:00, vänligen respektera!

