B URTILLBEHÖR

Enkelbur
Dubbelbur

Burskynke
Spiraler

Kattbädd
Toalåda

Matskål
Vattenskål
liggunderlag

Spade

Utställningsort:______________________
Arrangerande klubb:__________________
Anmälda katter:_____________________
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WWW.HALLANDSKATTEN.COM

Avgiften sätts in på Föreningen Hallandskattens BankGiro 5875-8822, märk inbetalningen
med "uppfödarmedlem" och uppge namn, fullständig adress samt vem du köpt katt av.

Hel familj: 200 SEK (ord avg. 300 SEK)

” UPPFÖDARMEDLEM ”

Du som köpt katt av uppfödare som är medlem i FHK
får 100 kr i rabatt på medlemsavgiften första året.

Utställningsdatum:___________________

Huvudmedlem: 150 SEK (ord avg. 250 SEK)

Glöm inte stamtavla/vaccinationsintyg och
åk inte ifrån katten!!
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HUR GÅR DET TILL?
I denna folder skall vi försöka besvara några av dina
frågor.
Först och främst måste du vara medlem i en kattklubb
— givetvis väljer du FHK eller någon annan WCF-klubb.
I medlemstidningen hittar du en lista över kommande
utställningar.
När du fått inbjudan till en utställning så läs igenom
den ordentligt. Det står mycket som är viktigt att veta i
denna. Det kan skilja från utställning till utställning vad
som gäller. Fyll i anmälningsblanketten noggrant och
tydligt. Ha kattens stamtavla eller huskattsbevis
bredvid dig när du fyller i. TEXTA eller fyll i via datorn.
Är det något du är osäker på, så ring din klubbs
utställningssekreterare. Telefonnumret hittar du i
medlemstidningen eller www.hallandskatten.com.
Anmälningarna skall vara din utställningssekreterare
tillhanda senast det datum som står på inbjudan.
Därefter utgår oftast ökad anmälningsavgift.
Bekräftelse på inbjudan brukar du inte få så det gäller
att du håller reda på vad du anmält för något.
Anmälningsavgiften skall betalas in på arrangerande
klubbs konto. Detta kontonummer står i inbjudan och
där står också när du skall betala. Betalar du för sent
tillkommer en extra avgift. Om det är en huskatt du
skall ställa ut måste du ha ett huskattsbevis. Detta
rekvireras via sekreteraren i din klubb.
Är huskatten över 10 månader skall du även ha intyg på
att den är kastrerad. Har du en vit katt skall det finnas
ett veterinärintyg på att katten inte är döv.
Till utställningen skall du ha med dig ett burskynke som
du syr eller köper färdigt. Ring gärna någon i klubben så
visar de dig hur det skall se ut. Burmåtten är

ca 80*60*60 cm för en enkelbur och 120*60*60 för en
dubbelbur. Dubbelburar har de flesta klubbar ont om
och därför brukar man inte få en sådan om man inte
har minst 3 katter i samma bur. På utställningen brukar
det finnas kattsand till toalådan i buren. Mat till katten
får du däremot ta med själv. Det brukar finnas montrar
på utställningen där du kan köpa det du glömt. Innan
utställningen skall din katt göras i ordning (prepareras).
Eftersom det skiljer från ras till ras och färgvariant till
färgvariant föreslår vi att du kontaktar uppfödaren till
katten, eller någon i klubbstyrelsen.
Gör det i god tid innan utställningen. Vid ankomsten till
utställningen är det incheckning med veterinärkontroll
och kontroll av stamtavlor och vaccinationsbevis. Om
veterinären misstänker att din katt bär på någon
sjukdom eller smitta avvisas den, tillsammans med
resten av dina katter, från utställningen.

Se vidare i infoblad Nr 5
”Vad betyder Ex1, CAC, osv.”
Katten måste finnas kvar på utställningen så länge
denna pågår. Det står i inbjudan när den förväntas vara
avslutad. Medan utställningen pågår, så passa på att
prata med de andra utställarna. Det brukar alltid finnas
någon som man blir kompis med och som man sedan
träffar på andra utställningar.
Var inte rädd för att fråga om det är något du undrar
över. Andra utställare, uppfödare och utställningens
personal hjälper dig gärna. Du behöver inte sitta
klistrad vid din bur hela helgen. Passa på att titta på
stadens sevärdheter och koppla av.

SIST MEN INTE MINST skulle det inte gå så
bra som du hoppats på, försök igen och
kom ihåg att DIN katt alltid är den
finaste för DIG.

Kom ihåg att honkatter som är dräktiga ej får ställas ut.
Har de blivit parade så räknas de som dräktiga.
Efter veterinärbesiktningen får du en katalog där det
står vilken bur katten skall sitta i. Sedan skall buren
kläs och göras i ordning med burbotten, toalåda, mat
och vatten osv. Därefter skall katten in i sin bur.
Burarna är numrerade med samma nummer som du fått
i katalogen. Burarna står i nummerordning. Har du mer
än en katt i samma bur brukar det vara det lägsta
numret som gäller.
När katten skall bedömas kommer en sk assistent och
hämtar katten. Denne bär fram katten till domaren som
sitter vid ett bord. Du får inte själv bära fram din katt.
(Undantag görs om inte det finns tillräckligt med
assistenter). Efter bedömningen kommer domarens
utlåtande upp på buren tillsammans med ev.
certifikatskokard, eller så kan du få hämta den på nåt
ställe som är markerat. Att gå en liten runda och se om
bedömningar ligger på nått särskilt ställe och att se
vilken domare som ska döma din katt är att
rekommendera.

V ILL

DU VETA MER ?

Kontakt oss på telefon eller skicka ett mail.

Ordförande:
Ann Öberg
Tel: 0304- 430 06
Mail: ANN.OBERG@HALLANDSKATTEN.COM

Sekreterare:
Tage Ericsson
Tel: 0304- 896 24
Mail: TAGEERICSSON@SOKOKE. SE

