Billingebygdens Kattklubb
inbjuder till vår 29:e & 30:e internationella 2-certifikatsutställning den

14 och 15 maj 2011 i Katrinhallen, Mariestad
Alla raser båda dagarna, välj en dag eller ställ ut båda.

Inbjudna domare
Endast lördag:
Jörgen Billing, DK
Anne Veland, A

kat 1,2, 4
allbreed

Karl Preiss, A
Helene Lis-Glader, S
Anne Köhn, DK

allbreed
kat 3
kat 2

Lene Glem, DK kat 2
Britt-Maria Pedersen, S kat 2
Med reservation för ändringar

Anmälan

om betalning och insändande av annonsoriginal etc.
Privata annonser 1/1 sida 250 kr/dag, ½ sida 150 kr/dag.
Kommersiella annonser enl ök.

Helene Ulveborg
Henriksbergsg. 38
541 35 SKÖVDE
0500-48 67 11
icsekr@kattklubbenbik.se

Montrar ska också bokas senast 1 april hos Per Gruffman. Ange
behov av utrymme, vad du säljer etc.

Anmälningstid: 25 februari – 10 april 2011.
Anmälan är bindande och skickas via egen klubb till:

Anmälningstiden
förlängd till 10 april

Klasser och betalning
En anmälningsblankett per katt, klass och utställningsdag.
Per katt
300 SEK/dag
Senior- eller veteranklass vid annan bed
100 SEK/dag
Senior- eller veteranklass utan annan bed 300 SEK/dag
Avel och uppfödning
100 SEK/dag

Assistenter
Intresseanmälningar assistentgång lämnas till: sekr Helene
Ulveborg. Assistenter ersätts med 300 kr per dag samt fika och
lunch.

Priser
Om ni vill skänka priser blir vi jätteglada! Kontakta i så fall: Karin
Thörnell, 072-23 22 365, karinthornell@gmail.com

Anmälningsavgiften betalas på bankgiro 379-5747
Utländska utställare som önskar betala på annat sätt än via
bankgiro måste kontakta kassören. Utställare som fått tillåtelse
att betala på plats och sedan inte dyker upp på utst kommer att
krävas på avgift.

Upplysningar

Vid inbetalning: ange ALLTID katten/katternas regnr, EMS-kod
samt utställningsdag, gärna även ägares namn och
telefonnr. Regnr är mycket viktigt då vi använder SVERAK´s
utställningsprogram Aladdin.

Ekonomi
Christina Wåhlgren
0500-48 10 13
kassor@kattklubbenbik.se

Anmälan räknas som komplett först när både anmälningsblankett och betalning inkommit till oss. Utställningen är i
nuläget begränsad till 270 katter lördag och 230 katter
söndag, men kan komma att utökas om stort intresse finns.
ANMÄLAN VIA MAIL GODTAGES INTE FRÅN ANDRA
KLUBBAR!!! BiK-medlemmar ska sända anmälan direkt till
Helene Ulveborg.

Diverse
 Använd gärna mail vid kontakt med oss! Var vänliga och
ring ej våra funktionärer efter kl. 21.00!
 Utställaren visar själv fram sin katt till bedömning.
 Burmått: enk 60x75x60 cm, dubl 60x150x60 cm.
 Huskatter ska uppvisa huskattbevis.
 Helvita katter ska uppvisa hörselintyg.
 Kokarder ingår i anmälningsavgiften.
 Logiförslag kommer att publiceras på BiK´s hemsida.
 FIFe’s och SVERAKS utställningsregler gäller liksom
Jordbruksverkets regler för hälsa och gränspassering. För
mer info se http://www.sverak.se

Avanmälan, byte och klassändring skall anmälas
skriftligen (ange regnr+EMS-kod). Vid byte av katt skall en ny
anmälningsblankett insändas. Uppgifter om avanmälan/byte/
klassändring är ok att maila direkt till icsekr. Observera att
avanmälan måste vara icsekr tillhanda senast 1 april.
Återbetalning efter 1 april 2011 endast mot veterinärintyg,
minus en adm.kostnad på 100 kr/katt. Vet.intyget skall vara
kassören tillhanda senast 31 maj 2011. Alla datum gäller
även om anmälningstiden skulle bli förlängd!
INGA BYTEN ELLER ANDRA ÄNDRINGAR FÖRUTOM
KLASSÄNDRING TILLÅTNA EFTER 15 APRIL!!!

Annonser och montrar

Annonser ska bokas senast 1 april hos Per Gruffman. Vid
bokning av annons i utställningskatalogen erhålls instruktion

Kommissarie
Annette Thorén Haage
0500-46 00 72
kom@kattklubbenbik.se

Annonser, montrar
Per Gruffman
0760-44 04 08
maudgruffman@telia.com

Utställningens tider
 Veterinärbesiktning lördag mellan kl. 07.00 - 08.30,
söndag 07.00 – 08.00.
 Utställningen stänger senast 18.00 för utställare.
 Utställningen är öppen för publik 09.00 -16.00.

Uppdaterad: 2011-03-31

