Föreningen Hallandskatten
inbjuder till
Två Internationella
Kattutställningar
den 21och 22 oktober 2017
i Sparbankshallen, Varberg Event
Kattegattsvägen 26, 43250 Varberg
OBS! Bekräftelse skickas inte ut OBS!

Tider Lördag:

Tider Söndag:

Veterinärbesiktning 07.00-09.00
Bedömningarna börjar 09.30
Öppet för publik 09.30-17.00

Bedömningarna börjar 09.30
Öppet för publik 09.30-15.00
Utställningen beräknas vara klar 18.00

Våra inbjudna domare
kommer att
bjudas in

Massimo Picardello
Italien, WCF, AB

Corinne Michaux

Albert Kurkowski

Belgien, WCF, AB

Polen, WCF, AB

Eleonora Ruggiero
Italien, WCF, AB

Anmäl senast 24/9
Betala senast 1/10
Använd rätt anmälningsblankett.
Ny blankett från april 2017.
Finns att ladda ner på www.hallandskatten.com
Alla utställningsanmälningar kan skickas med email.
Mailadressen räknas som underskrift.

Sally Tokens
England, GCCF

Anmälan:
Skall vara din klubbs utställningssekreterare/sekreterare tillhanda senast den 24/9 för vidare befordran till
Per Svärd utstallning@hallandskatten.com
Klara Johansons gata 5
302 26 Halmstad
0703-430667 senast den 1/10
För den som bara vill ställa ut en dag är det lördagen som gäller.
Ev. klassändringar meddelas omgående.
FHKs medlemmar skickar sina anmälningar till Per.
Alla utställningsanmälningar kan skickas med email.
Mailadressen räknas som underskrift.
Anmälan kan ske omgående.
Avgifter:
•
Första katt - 350 kr/dag och 200 kr/dag för följande kat
ter från samma hushåll.
•
Veteranklass kostar 75 kr per katt och dag (Om katten
enbart anmäls till veteran är avgiften 350 resp. 200 kr)
•
Kullklass kostar 350 kr per dag.
(Kattungarna skall vara mellan 3-6 månader)
•
Färgbedömning - 50 kr
•
Sällskapskatt i egen bur - 100kr.
•
Har du med egen bur, OBS uppge storleken på den.
•
WCF-ringar kostar 100 kr / katt och anmäls och betalas
på utställningen.
Avgiften betalas in på FHKs BankGiro 5875-8822,
senast den 1/10
Försenad betalning medför en straffavgift på 50 kr katt/dag.
Detta gäller inte vid förlängning av anmälningstiden.
Våra utländska vänner betalar när dom kommer.
Vid ev. avanmälan före den 1/10 betalas
utställningsavgiften tillbaka med ett avdrag på 50 kr för
administrativa kostnader.
Detsamma gäller vid senare avanmälan med giltigt veterinär/läkarintyg, vilket skall vara inlämnat senast den 29/10
Vi tar inte emot några efteranmälningar efter den 8/10
Glöm inte att göra cert och klassändringar senast 8/10
om ni varit på någon annan utställning efter ni skickat in anmälan till FHK. Senare ändringar inte kommer att beaktats.
Kom ihåg att ta med stambok, huskattsbevis och
vaccinationsintyg.
Katterna ska vara kattpestvaccinerade mindre än 2 år före utställningen och vaccinerade mot kattsnuva mindre än 1 år före
utställningen och den första vaccinationen får inte göras senare
än fjorton dagar före utställningen.
Glöm inte hörselintyg för vita katter.
Huskatter över 10 månader skall vara kastrerade.

OBS! OBS! OBS!
Ny anmälningsblankett.
Nya klasser från april 2017.

Vi vill påminna dig som ställer ut att du inte får packa ihop o
lämna utställningen förrän efter det prisutdelningen är över o
klockan är 18.00
Om vi skulle bli försenade så är klockslaget som gäller 19.00
Men vi hoppas att du stannar kvar och applåderar de vinnande
katterna.
Om något händer så att du absolut måste lämna utställningen
tidigare måste du begära dispens.
Den enda som kan bevilja sån dispens är
Ann Öberg och Jonas Andersson.
Annonser:
Färdiga annonser skickas med anmälan eller separat till
Jonas Andersson , jonas.andersson@hallandskatten.com
senast 1/10
Annonspriser 1/1-sida -150 kr, ½ sida - 75 kr för uppfödare.
Företagsannonser: 300 kr resp. 150 kr.
Katalogen kommer att vara i A4-format. Svartvit
Montrar:
Information om monterplats/försäljning ges av.
Ann Öberg, ann.oberg@hallandskatten.com
Assistent/Domarelev:
Är du intresserad av att gå assistent eller har du tänkt sitta domarelev? Anmäl detta på anmälningsblanketten eller direkt till
Per Svärd 0703-430667, så kontaktar vi dig.
Sand försöker vi alltid få i sponsring. Klart besked ges närmare.
Burar:
1-2 katter placeras i enkelbur.
3 katter eller fler eller kullar kan placeras i dubbelbur.
Har du med egen bur, uppge storleken på den.
Hotell och andra övernattningsmöjligheter:
På grund av idrottsevenemang är det svårt med boende i Varberg
I nedanstående länk finns många olika boenden.
Med reservation för nytillkomna och/eller stängda
http://www.hallandskatten.com/BoendeVarberg.pdf
Kontaktinformation
Anmälningar, strykningar och ev. ändringar:
Per Svärd
0703-430667
email: per.svard@hallandskatten.com
Ekonomiska frågor.
Gunnel Walther 0478-41290
kassor@hallandskatten.com
Övrig kontakt.
Ann Öberg 0340-43006
ann.oberg@hallandskatten.com

