Anmälningstid
25/9 - 13/11

Anmälan är bindande!
ANMÄLNINGSAVGIFT

Endast 175 :- / katt
Anmälningsavgiften sätts in på

bankgiro 179-7059
ALLMÄNT

Alla katter måste vara minst
4 månader gamla. Huskatter
över 10 månader ska vara
kastrerade.
Alla katter får pris.

Vi utser en klubbmästare
bland raskatterna och
en klubbmästare bland
huskatterna.
Klubbmästarnas ägare vinner fri
anmälningsavgift till
Nerikes kattklubbs utställning
2018.
Dessutom utlottas 5 st
anmälningsavgifter till 2018 års
utställning.

NERIKES
KATTKLUBB
inbjuder till sitt 32:a
klubbmästerskap.
Vi firar samtidigt
kattens dag och
slutklämmen på vårt
50-års jubileum.
söndagen den
3 december 2017
Plats: Hund &
Kattspecialistens lokaler,
Elementvägen 12, Örebro
Huskatter och raskatter
är välkomna.

Alla katter måste vara
vaccinerade mot kattpest,
kattsnuva och herpes.
Vaccinationen får ej vara äldre
än ett år. Revaccinering senast
15 dagar innan utställningen.
Vaccinationsintyg ska uppvisas.

INCHECKNING
Kl 9.00 – 9.30
Utställningen stänger när finalen
är klar senast kl 17.00.
Alla katter stannar hela dagen,
och alla hjälper till att riva
burarna efteråt.

Glöm inte att katternas klor
ska vara klippta!

Raskatterna tävlar i resp.
hårlag och ras uppdelat på
klasserna
vuxen hane, vuxen hona
junior hane, junior hona
ungdjur hane, ungdjur hona
kastrat hane, kastrat hona.
Huskatterna tävlar i långhår
och korthår och uppdelat i
klasserna hane och hona.

SIDOKLASSER
Anmäls till och betalas på
plats. 20:- / sidoklass.

PRISER

mottages tacksamt av:
Birgitta Kangedal Holm
019-611 02 53
email:

birgitta.k.holm@nerk.se

ASSISTENTER

anmäler sig till:
Britt-Maria Pedersen,
019-31 03 11
email:

brittmaria.pedersen@nerk.se

Domarna tar ut sin
bäst preparerade katt och
charmigaste katt.
En publikfavorit röstas fram.
Begränsat antal platser.
Pga utrymme kan ca 100 katter
få plats. Vid för stort antal
anmälda katter prioriterar vi så
att så många utställare som
möjligt får plats.
Bekräftelsekort skickas ut.

KLASSER

ANMÄLNING
Online anmälan kan göras på
Nerks hemsida från den 25/9.
Annars skickas eller mailas
En anmälningsblankett till:
Lena Böörs
Per Eriksgatan 16
703 58 Örebro
email: lena.boors@nerk.se

DOMARE
Zvezdan Memedov
Malin Sundqvist
Ulrika Eriksson
För nyheter och info om
utställningen besök oss på nätet:

www.nerk.se
eller

UPPLYSNINGAR

får du av
Lena Böörs, 019-20 22 55
email: lena.boors@nerk.se
Barbro Åberg, 0589-411 44
email: barbro.aberg@nerk.se

NYBÖRJARE
om du behöver hjälp kontakta
Barbro Åberg, se upplysningar.

BURSKYNKEN
Nerikes kattklubb på Facebook

Välkomna!

begränsat antal finns att hyra.
Hör av dig till
Kerstin Carlzon,
070-368 63 81
(Deponeringsavgift
150:- där 100:betalas tillbaka vid
återlämnandet)

