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KLUBB NYHETER 
 

 

 

KLUBBNYHETER – VAD ÄR PÅ GÅNG! 

Vad händer just nu? 

 

Naturligtvis så jobbas det en hel del med vår 

kommande utställning som är helgen 20 – 21 aug och 

vi håller till i Nordic Hallen. 

 

Vi har precis i dagarna beslutat att plocka in ytterligare 

en domare i kat 3 och 4 och det är Elin Hoffner. 

 

Sista anmälningsdag är 28 juni och anmälningarna 

trillar in, vilket är glädjande. Men vi ser gärna fler 

katter i kat 3 och huskatter, så kom igen – anmäl! 

 

Vi kommer att testa lite nya moment på utställningen, 

allt för att göra dagen så smidig för utställare och 

domare som möjligt. Vi kommer bl a att ha stickprovs 

kontroll vid veterinärincheckningen. Vi har tänkt om 

och förnyat så att utställare lätt ska kunna se vilken 

katt som är uppe till bedömning. 

 

På lördagen så kommer vi att ha en special för Helig 

Birma, så berätta för din omgivning att vi har 

kattutställning och att de är mer än välkomna att titta. 

 

På fredagen, då vi bygger ihop hela showen, så är det 

bra om du har möjlighet att komma förbi en stund och 

hjälpa till. Alltid bra med extra händer. Det ska läggas 

ut mat ovan på burarna, plockas i ordning i lotteriet 

och informationen, rengöras burar m.m. Du behöver 

inte känna att du måste vara där hela eftermiddagen 

och kvällen, utan kan du bara en timme så är det mer 

än gott. 

 

Har du inte möjlighet att komma och hjälpa till så 

kanske du kan baka något smarrigt och gott till vårt 

café. Långpannekakor och stora cookies brukar det 

vara en snabb åtgång av. 

 

Nästa utställningsmöte den 28 juni! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Xi Nytro (svart/vit maine coon) 

Ägare: Liselott Sjödin 

 
Sommartider hos SVERAK’s kansli 
 
Vi går med stormsteg mot semester och i år så är det följande 

tider som gäller hos SVERAK. 

 

Telefontider mellan 20/6 – 1/8  

Mån – Tors 09.30 – 12.30 

 

Stambokföringen stängd v. 27 – 29 (4 – 24/7) 

 

Kansliet stängt v. 28 -29 (11 – 24/7) 

 

 

 
 

 

INNEHÅLL 

KLUBBNYHETER 
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RAPPORT FRÅN 

STYRELSEMÖTET 
 

Rapport från senaste styrelsemötet: 

 
Mycket fokus på kommande utställningen och 

vi har skickat in två stycken ansökningar om 

evenemangsbidrag till Sundsvalls Kommun 

och till Näringslivsbolaget. 

 

Vi har inte fått något besked från dem än.  

 

Trots att vi inte har genomfört årets 

utställning så har vi redan bokat datum för 

nästa år och domarna är klara.  

 

Vi har tagit beslutet att i höst arrangera en 

föreläsningshelg. Vi håller på att titta på 

intressanta föreläsare att bjuda in. Har du 

något ämne som du tycker är intressant, hör 

av dig till oss i styrelsen med dina idéer. 

 

Det kom in ett förslag från en medlem om vi 

kunde arrangera en resa till SW nästa år, som 

äger rum i Trondheim. Styrelsen var för detta 

och vi har tagit beslutet om att arrangera en 

gemensam resa för medlemmar, precis som vi 

gjorde till WW i Malmö. Mer information 

kommer längre fram.  

 

 
 

KATTSAND 

Kommer att beställas för att finnas på plats till 

försäljning under utställningen. Medlemmar 

kan redan nu boka upp de antal säckar som de 

önskar köpa och får då hämta dem under 

utställningshelgen 

 

KATTSNACK – KLUBBENS 

MEDLEMSTIDNING 

 

Har vi någon som är intresserad av att göra vår 

medlemstidning Kattsnack! 

 

Hör av dig till oss i styrelsen! 

 

Hoppas vi ses den 28 juni! 

 

Ha en riktigt skön sommar! 

 

 

Sundsvalls Kattklubb 

c/o Bernt Olsson 

Nackstavägen 22 A 

853 52  Sundsvall 

Vi finns på webben! 

Besök oss på: 

www.sundsvallskattklubb.se 

Facebook: SUK - 

Sundsvallskattklubb 

http://www.sundsvallskattklubb.se/

