Välkommen till

Sundsvalls
Kattklubb
2-certutställning
ställ en eller två dagar

20 – 21 augusti 2016
Gärdehovs hallen
Domare:
Christiano Frederico Sandon,IT
Glenn Sjöbom, SE
Daria Lukasik, PL
Michael Edström, SE
Marteinn Tausen, IS
Ulrika Eriksson, SE

Kat
1,2
1,2,3
1,2,3
1,2,4
2,3,4
3,4

Assistenter:
Ägare bär fram sin katt till domaren. Assistent ersätts
med beloppet av en anmälningsavgift + mat. SUK
medlem = mat, ej arvode Anmäl till: Bernt Olsson,
sekreterare@sundsvallskattklubb.se
Monter:
Henrik Grankvist 073-681 73 02,
e-post: monter@sundsvallskattklubb.se,

Reservation för eventuella ändringar
Anmälningtid: 20 maj – 28 juni 2016.
Alla anmälningar är bindande. Svenska
utställare ombedes att använda on-lineanmälan
http://minakatter.sverak.se
Handledning hittar du på www.SVERAK.se
Du som ej kan anmäla online skickar en blankett/katt för båda
dagarna till din utställningssekreterare. SUK medlemmar
skickar direkt till Linda Larsson. Klubbsekreterarna får gärna
maila anmälningarna till Linda Larsson,
anmalan@sundsvallskattklubb.se, Sjömansvägen 3
854 61 Sundsvall
Betalning till Plusgiro:242753-2
IBAN: SE59 9500 0099 6042 0242 7532
BIC-kod: NDEASESS
Var vänlig och ange registreringsnummer, dag, EMS-kod,
klubb, telefonnummer. Inbetalare=ägare på
anmälningsblankett.
Avgifter:
Per katt i klass 1 – 12, 14, 15a+b, 16
Klass 15a+b, om utst. i annan klass
Avel, klass 16 om utst. i annan klass
Uppfödning, klass 17
Kull, klass 18 (minst 3 katter, anm även i klass 12)
Sällskapskatt (i mån av plats)

340,-/dag
0,-/dag
0,-/dag
0,-/dag
150,-/dag
100,-/dag

Återbetalning efter sista ursprungliga anmälningsdag, endast
mot veterinärintyg enligt SVERAKs regler, minus en adm.
avgift på 100 kr. Skickas till kassör senast 14 dagar efter
utställningen. Byte av katt endast efter kontakt med Linda
Larsson
Eventuella ändringar offentliggörs på
http://www.sundsvallskattklubb.se
Veterinärkontroll sker genom stickprovs kontroll.
Lördag 07.00 - 08.30.
Söndag 07.30 - 08.00.

Logi:
Turistbyrån Sundsvall – 060-61 04 50
Scandic Hotells – 060-785 63 00
Allmänt:
Utställningen är öppet för publik från 09.00 – 15.00 och
stänger efter panelerna. Behöver du lämna utställningen
tidigare på lördagen söker du dispens, på söndagen tillåter
vi tidig hemgång. Dispensansökan finns på klubbens
hemsida.
Vita katter skall uppvisa hörselintyg. Huskatt ska ha
huskattsbevis och när de är över 10 månader vara
kastrerade, uppvisa intyg. Sista dag för revaccinering inför
utställningen är 4 aug 2016.
Vi använder SVERAKs burpool och tillåter inte egna burar.
Utställningen är begränsad till max 360 st bedömningar per
dag, vi förbehåller oss rätten att fördela över kategorier och
raser.
Vi erbjuder nybörjar service till nya utställare, anmäl till
Susanne Svelander (susanne@sundsvallskattklubb.se) om
du behöver servicen.
Lunch kan förbokas, se klubbens hemsida för mer
information.
FIFes och SVERAKs regler gäller liksom Jordbruksverkets hälso- och gräns- bestämmelser.
www.sverak.se, www.jordbruksverket.se
Upplysningar (gärna via mail, telefon mellan 18 – 21)
Kassör -Agneta Jonsson, 070-696 71 49
e-post: kassor@sundsvallskattklubb.se
Sekretariat Linda Larsson, 070-428 85 60
e-post: anmalan@sundsvallskattklubb.se
Utställningskommisarie:
Roseanne Forslund 070-229 20 75
e-post: ordforande@sundsvallskattklubb.se

