Hur går en kattutställning hos en NFCO-klubb till?
För att få ställa ut din katt på en kattutställning så måste du vara medlem i en
kattklubb.
Det går utmärkt med vilken klubb/organisation som helst.
Men naturligtvis så välkomnar vi er gärna till oss på Föreningen Hallandskatten.
Inför utställningen
Inför utställningen så kollar du att katten har nödvändiga vaccinationer och ev.
tester. Grundvaccinationen mot kattpest och kattsnuva får inte göras tätare inpå
utställningen än 2 veckor och kommande vaccinationer får inte vara äldre än 2 år.
Ev. tester kan vara tex. hörselintyg på vita katter. Fråga klubben vad som är
aktuellt för just din ras.
På våra hemsidor och i våra medlemstidningar kan du se kommande utställningar.
Där finns aktuell blankett för anmälningar. För att underlätta har de olika NFCOföreningarna i Norden samma anmälningsblankett.
När du har fått utställningsinbjudan, läs igenom den ordentligt. Där står allt du
behöver veta. Såsom adress till utställningslokalen, inbjudna domare, när
anmälningstiden går ut, när betalning ska vara klubben tillhanda, utförliga
boendeförslag mm mm.
Fyll gärna i anmälningsblanketten på nätet i worddokumentet. Har du inte word
kan du skriva ut pdf-dokumentet och fylla i för hand. Skriv då tydligt. En anmälan
för varje katt. Har du inte tillgång till dator så kontakta klubben så skickar vi
blanketter till dig. Du behöver ha din/dina katters stamtavla bredvid dig när du
fyller i den. Vid minsta tvekan eller osäkerhet, ta kontakt med din klubbs
utställningssekreterare eller annan person inom klubben.
Anmälningsblankett ska alltid skickas till din klubbs utställningssekreterare. Vem
det är kan ses på hemsidan eller i Fräset.
Den kan med fördel skickas via mail. Din mailadress räknas som din signatur.
Annars skickar du med vanlig post.
Anmälan ska vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på
inbjudan. Om något händer så att anmälningstiden har gått ut så ring
utställningssekreteraren så kanske det går att ordna ändå, via efteranmälan.
Vanligtvis får du ingen bekräftelse på att du anmält.
Anmälningsavgiften ska vara inbetald på arrangerande förenings konto senast det
datum som står angivet på inbjudan. Vid problem angående betalning ring till
arrangerande förenings kassör så brukar det ordna sig.
ALLA katter får ställas ut.
Alla godkända raskatter med stamtavla kan ställas ut. Katter utan stamtavla
räknas som huskatt och den måste då ha huskattbevis. Huskatter äldre än 10
månader ska vara kastrerade.

******************************************
Till utställningen ska du ha med dig ett burskynke, som du syr eller köper färdigt.
Burmåtten är 60x80x60 cm för enkelbur och 60x120x60 cm för dubbelbur.
För att få ha sina katter i dubbelbur krävs det att du har
minst tre katter i samma bur.
Till buren bör du även ha ett liggunderlägg i motsvarande storlek, kisslåda, mat och
vattenskålar. Det kommer att finnas sponsrade matportioner på burarna, men är
din katt kräsen så ta med egen.

Oftast finns det kattsand att få på utställningen som något företag har sponsrat
med. Men om det inte finns så finns det att köpa hos någon försäljare på
utställningen. I inbjudan står det om det finns kattsand eller inte.
I våra montrar finns det mesta att köpa om du har glömt nåt hemma eller vill köpa
lite nytt.
En kattutställning är en skönhetstävling, så du vill naturligtvis att katten ska vara
så vacker som möjligt. Före själva utställningen ska därför pälsen göras i ordning
(prepareras). Hur man preparerar en katt skiljer från ras till ras och mellan olika
färgvarianter. Allt ifrån att bara torka av katten med ett sämskskinn, till flera
veckors förberedelser med flertalet badningar samt torkning med fön. Rådfråga din
katts uppfödare om hur just din katt bör prepareras.

På utställningen :
Veterinärbesiktningen börjar kl 07.00 på lördagen. Om du vill slippa köa, så kom
då. Annars är besiktningen öppen till kl. 09.00. Veterinären kollar snabbt igenom
din katt. De kollar allmäntillstånd, öron, ögon, inuti pälsen, och bakdelen så att
katten inte har diarre. Naturligtvis ser besiktningen olika ut för olika veterinärer.
I den kön kommer även stamtavlor/huskattbevis att kollas samt vaccinationsintyg
och ev. tester.
Om veterinären misstänker någon smitta hos en katt så avvisas den tillsammans
med ägarens övriga katter från utställningen.
Därefter går du till incheckningen. Där checkas du in och får katalog och numret
på din bur. Burarna står oftast i nummerordning. Dessa nummer är
katten/katternas nummer. Dessa ser du också i katalogen.
Nu gör du i ordning buren med burskynke, liggunderlag, toalåda etc.
När du ser att katterna har installerat sig och är lugna så är det lämpligt att ta en
liten tur i utställningslokalen. Kolla var din/dina domare sitter. På framsidan av
domarbordet sitter det en stor lapp med de raser som den domaren ska döma den
dagen. De får helt andra raser att döma på söndagen. Snett bakom domarbordet
står det en tavla som assistenten skriver upp numren på, på de katter som ska
upp. När den aktuelle katten har varit uppe stryker assistenten ett streck över det
numret.
Du måste själv hålla reda på när din katts nummer närmar sig. Har du en katt som
behöver ”stylas” så kan du börja med det när det är ett par katter kvar innan din
ska upp. Om du inte behöver göra nåt med katten så ta ut den ur buren när du ser
att det är din tur nästa gång. Om du själv eller assistenten ska bära fram katten till
domaren är lite olika på olika klubbars utställningar. Hos oss är det så att du själv
bär fram katten tills assistenten möter upp dig strax för bordet och tar där över

katten. OM det är en katt som ni bedömer som orolig och helst ska bäras av dig, så
är det ok. Prata då med assistenten eller annan personal i god tid innan.
När bedömningen av alla katter i din ”klass” är klara så kommer
bedömningssedlarna och eventuell kokard att antingen sättas upp på din bur eller
att läggas i små fack vid sekretariatet. Om din katt blir bedömd som ”domarens
bästa”, så ska katten upp och tävla vidare.
Så länge utställningen pågår måste du och katten/katterna vara kvar. Det står i
katalogen vilka tider som gäller. Det kan bli en del ”fritid” om du inte har många
katter med dig, eller om din katt inte har gått vidare i finalerna. Passa då på att lära
känna de andra utställarna och även besöka våra montrar och caféet.

Så här ser ett av våra prisbord ut.

Välkommen på utställning hos Föreningen Hallandskatten!

Vi tar hand om dig!

