Årets SuK katt 2018
Nu är det dags att räkna ihop utställningsresultaten från 2018 års utställningar. De som vill
vara med och tävla om årets klubb katt skickar in sina resultat till Susanne Svelander.
Du kan delta med mellan två och fem resultat. Har du under 2018 dessutom varit på din
första utställning kan din katt tävla med ett resultat i sidoklassen "Ny som utställare".
De fem bästa resultaten på FIFE-utställningar under året räknas enligt poängbedömningen
nedan. Observera att kvalande resultat, som från SW och WW inte kan tillgodoräknas.
Prisutdelningen sker på årsmötet den 24 februari 2019. Alla deltagande katter tilldelas
diplom och det kommer att finnas fina priser till alla klassvinnare.
Skicka in kopior på bedömningssedlar och ifylld blankett, eller maila alla uppgifter till
Susanne senast den 4/2-18.
Sänd gärna ett foto till webmaster@sundsvallskattklubb.se för publicering på klubbens
hemsida.
Välkommen med ditt/dina bidrag!
Susanne Svelander
Silvergatan 9
861 34 TIMRÅ
Tele: 070-177 81 14
susanne@sundsvallskattklubb.se
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ÅRETS SuK katt 2018
För att arbetet med uträkningen av årets klubbkatt ska gå smidigt, fyll i nedanstående
blankett eller maila uppgifterna tillsammans med kopior på bedömningssedlarna senast
den 4/2-18 till:
Susanne Svelander
Silvergatan 9
861 34 TIMRÅ
susanne@midalva.net

Kattens namn och ev. titel:…………………………………………………………………….....
Ras och färg:………………………………………………………………………………………
Ägare:………………………………………………………………………………………………
e-post:………………………………………………………………………………………………

Ungdjur/junior (4-10 mån)
Vuxen
Kastrat
Huskatt
Senior/Veteran
Ny som utställare

UTSTÄLLNINGSDATUM

P
o
ä
n

ARRANGERANDE KLUBB

BÄSTA RESULTAT

