Hälsingekatten

inbjuder till internationell 2-certifikatsutställning
i Camp Igge Arena, Ankarmon, Iggesund
20-21 oktober 2018.
Bästa klubbkatt kommer att utses på lördagen.

INBJUDNA DOMARE
Fabio Brambilla
Dorte Kaae
Daria Lukasik
Lone Lund
Sabine Mösch
Alexey Shchukin
Charles Spijker
Malin Sundqvist
Marie Westerlund
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Med reservation för ändringar. Slutlig domarfördelning
och eventuella ändringar publiceras på http://halsingekatten.se.

ANMÄLNINGSTID
27 augusti – 21 september 2018.
Anmälan är bindande.

INFORMATION
- Vi tillåter inga egna utställningsburar.
- Utställningen är begränsad till 350 katter/dag och vi
förbehåller oss rätten att fördela platserna över
kategorier och raser.
- Sista vaccinationsdag innan utställningen är den 5/10.
- Veterinärbesiktning 07.00-08.30 lördag, 07.00-08.00
söndag.
- FIFes och SVERAKs regler gäller liksom
Jordbruksverkets hälso- och gränsbestämmelser. För
mer information, se www.sverak.se respektive
www.jordbruksverket.se.
- Utställningen öppnar för besökare från kl. 09:00 och
stänger efter avslutade paneler, dock senast 18.00.
- ”Tidig hemgång” efter grundbedömningar.
- Hälsingekatten ingår i ”BÄST I NORR”
- Cafeteria kommer att finnas i lokalen.
- Ostädade burar kommer att debiteras en avgift på 200 SEK.

Vid frågor kontakta Utställningskommissarie
Anna-Karin Rahm: 073-533 05 51, akka598@msn.com,
eller Kassör Karin Eriksson: 070-647 83 85,
karin@linblommans.se gärna via sms eller mejl.
För fortlöpande information: http://halsingekatten.se

ANMÄLAN
Svenska utställare ombeds att använda online-anmälan
http://minakatter.sverak.se
Handledning hittar du på SVERAKs hemsida, www.sverak.se
ASSISTENTER
Du som inte kan anmäla online skickar en blankett/katt för båda
En assistent per domare ersätts med 375 kr/dag (ej
dagarna via egen klubbs utställningssekreterare.
klubbmedlemmar) samt lunch och fika. Kontakta Eta
Klubbsekreterarna får gärna mejla anmälningarna till:
Kvarnbergs via eta_k@hotmail.com el. 070-960 66 74.
Ronja Alftin
Laxgården 4 A
691 51 Karlskoga
KLASSÄNDRINGAR OCH TITELCHANSER
ronja_alftin@hotmail.com
Klassändringar och titelchanser meddelas senast den
Hälsingekattens medlemmar skickar direkt till Ronja via post eller mejl.
16 okt till Sanna Jerresand via sanna@crazytails.se
Inga byten av katt accepteras efter anmälningstidens slut.
För varje byte under anmälningstiden debiteras en adm. avgift på 50 SEK.

AVGIFTER per dag inkl. katalog
Betalning 27/8-7/9 per katt
350 SEK
Betalning 10/9- 21/9 per katt
375 SEK
Huskatt (måste ha huskattbevis)
250 SEK
Kullklass (4-7 mån, minst 3 katter) avgift enl datum ovan per kull
Individuell bed. av katt i kullklass
150 SEK
Senior/veteran utställd i annan klass
50 SEK
Avelskatt utställd i annan klass
0 SEK
Uppfödning
0 SEK
Enbart färgbedömning
250 SEK
Sällskapskatt (i mån av plats)
100 SEK
Återbetalning av anmälningsavgiften efter anmälningstidens slut
sker ENDAST mot veterinärintyg utfärdat på SVERAKs blankett
Veterinärintyg för katt anmäld till utställning och förutsatt att
§ 1.15 i FIFes och SVERAKs regler för utställning uppfylls.
Vid alla återbetalningar debiteras en adm. avgift på 100 SEK.

INBETALNING
Inbetalning görs till Plusgiro 649 37 16-2. För
utländska utst finns info på HÄKs hemsida.
Ange alltid reg.nummer, klass, dag och EMSkod för varje utställd katt samt ägarens klubb
och telefonnummer vid betalning. Tänk på att
ange samma ägare på både anmälan och
inbetalning!
BOENDE (Glöm inte att meddela att Du har katt med Dig!)
Camp-Igge - boka via telefon 0650-205 05
First Hotel Statt Hudiksvall - 0650-150 60

www.visitgladahudik.se

