FRÄSETS
KATTKLUBB
ANMÄLAN
Anmälningstid 02 nov – 17 nov 2017
Alla anmälningar är bindande.
Svenska utställare ombeds att använda onlineanmälan http://minakatter.sverak.se
Handledning hittar du på SVERAKs hemsida,
www.sverak.se .
Du som inte kan anmäla online skickar en blankett per katt för båda dagarna via egen klubbs
utställningssekreterare.
Klubbsekreterare skickar anmälningar till:
Anna Källström
Kasamark 504 90586 UMEÅ
eller mailar den till anna@fraset.se .
Fräsets medlemmar skickar direkt till Anna.
Fräset förbehåller sig rätten att fördela platser
mellan kategorierna så att det om möjligt blir
lika många katter i varje kategori.
Anmäl i god tid!.

6 & 7 januari 2018 i
Hall 2000 Gåvstavägen 13
Rasbo Uppsala
Bära själv utställning! Utställningen
är begränsad till 300 katter/dag.

360 SEK
0 SEK
0 SEK
360 SEK
180 SEK
120 SEK

Kategori

Mr. Dietmar Sagurski
Mr. Karl Preiss
Mrs. Anne Veland
Mr. Glenn Sjöbom
Mr. Alexey Shchukin
Mr. Charles Spijker
Mrs. Pia Nyman
Mrs. Sirpa Lindelöf

Allround
Allround
Allround
Allround
Allround
Allround
B,2,3,4
B,2,3,4

Domarfördelning kommer att finnas på vår
hemsida www.fraset.se

Inbetalningstid 02 nov – 17 nov 2017.
BG 786-1487
IBAN: SE1950000000053641044642
BIC: ESSESESS
Bank: SEB
Obs! på inbetalningen skall stå registreringsnummer, EMS-kod och dag för varje utställd katt
samt ägares namn, telefon och klubb. (Samma
ägare på inbetalning och anmälan).

Ändringar
Inga byten görs efter 17 nov 2017.
Klassändringar och titelchans meddelas så snart
som möjligt till Anna Källström
anna@fraset.se .

AVANMÄLAN/ÅTERBETALNING
Återbetalning efter anmälningstidens slut endast
mot veterinärintyg enligt utställningsreglerna §
1.15. Vi tar en administrativ avgift på 100 kr per
katt och dag. Intyget ska vara ekonomiansvarig
tillhanda senast 2018-01-09.

Veterinärbesiktning och incheckning båda dagarna 07.00-08.30. OBS Stickprovskontroll
i veterinärbesiktningen kan förekomma.
Glöm inte att ta med stamtavla/huskattsbevis/
under reg. intyg samt bekräftelse och giltigt
(enligt SVERAKs regler) vaccinationsintyg.
FIFe:s och SVERAK:s regler gäller, se
http://www.sverak.se
Ersätts med mat och 360 kr per dag. Fräsetmedlemmar ersätts med mat. En assistent per domare
Kontakta: Maria Madsen labolinas@hotmail.com

MONTRAR/ANNONSER
Torbjörn Sjögren 070-538 24 71
torbjorn@fraset.se
För annonser katalogformat A5, endast färdiga
digitala original mottas via mail.
Uppfödarannonser: 1/1-sida 300 kr, ½-sida 150
kr, ¼-sida 100 kr per. Kommersiella annonser:
efter överenskommelse.

PRISER
På vår hemsida kommer att stå när bekräftelsen
skickats ut. Om du då inte fått någon bekräftelse
eller besked om att du inte kommit med så
kontakta ekonomiansvarig.
Det är upp till dig som utställare att kontrollera
så att alla uppgifter på bekräftelsen stämmer, till
exempel att det är rätt klass/klasser och färg,
annars finns det risk för att katten inte kommer
med, oavsett var felet har uppstått.

OBS katalog ingår

Betalning

INCHECKNING/BESIKTNING

ASSISTENTER
DOMARE

BEKRÄFTELSEN

Avgifter per dag
Katt
Senior/veteran/avel
(om utställd i annan klass)
Uppfödarklass
Färgbedömning
Färgbedömning
om utställd i annan klass
Sällskapskatt i mån av plats

Inbjuder till internationell
tvåcertifikatsutställning den

UTSTÄLLNINGSDAGEN
Vi har
 Bestämd burplacering på lördag, men fri
burplacering på söndag.
 Kafeteria med lunchmöjligheter!.
 Ingen plats för egna burar.
Tänk på att:
 Alla katternas klor ska vara klippta
 Inte ställa ut svårhanterliga katt
 Huskatter äldre än 10 månader ska vara
kastrerade.
 Anmäla chans till titeltagning och att visa
upp bedömningssedlarna i sekretariatet
 För vita katter måste intyg om normal
hörsel uppvisas.
 Sista dag att vaccinera är 22/12 2017

Utställningen stänger senast kl 1900.
Besökare är välkomna 10.00 – 15.00.

Mottages tacksamt av klubben hör av er
till Susanna Wallebo susanna@fraset.se

UPPLYSNINGAR/FRÅGOR
Frågor avseende betalning besvaras av kassören
Yvonne Hornwall yvonne@fraset.se .
Frågor avseende tävlingen och tillträde till
utställningen besvaras av kommissarie Irene Eek
Magnusson irene@fraset.se .
Frågor avseende anmälan besvaras av Anna
Källström anna@fraset.se .
Övriga frågor som montrar parkering mm besvaras av utställningsansvarig och hallchef Torbjörn
Sjögren 070 5382471 torbjorn@fraset.se .

UTSTÄLLNINGSANSVARIG
Torbjörn Sjögren 070 5382471
torbjorn@fraset.se

EKONOMIANSVARIG
Yvonne Hornwall
yvonne@fraset.se

HOTELL/STUGUTHYRNING
Scandic Hotel, Uppsala 018-495 23 00
Fyris Camping, Uppsala 018-727 49 60

Glöm inte att tala om att ni har katt med er
när ni bokar rummet.

