Billingebygdens Kattklubb

Lördag - Breed BIS på birma
under förutsättning att minst 50 st
birmor och 50 st katter i övriga kat 2
raser tävlar på utställningen.
Se SVERAKs utställningsregler 4.9.4
för mer info.

inbjuder till vår 35:e & 36:e internationella 2-certifikatsutställning den

17 och 18 maj 2014 i Odenrinken, Falköping
Alla raser båda dagarna, välj en dag eller ställ ut båda!
Utställningen är begränsad till 240 katter/dag. Utökas ev vid stort intresse.

Inbjudna domare
Alexey Shchukin, NL
Charles Spijker, NL

allround
allround

Kristiina Rautio, FI
Fabio Brambilla, IT

kat 1, 2, 4
kat 2, 3

Laura Scholten, NL
Lena Nordström, SE

kat 3, 4
kat 1, 2

med reservation för ev ändringar

Early bird
Se till så att BiK har både din betalning och anmäl-

ningsblankett mellan datumen 24 mars-31 mars
så betalar du endast 290 kr per katt och dag!

Assistenter och elever
Intresseanmälning för assistentgång eller ansökan om
elevgång lämnas till: Maria Pettersson. Assistenter ersätts med
340 kr per dag samt fika och lunch.

Anmälan
Anmälningstid: 24 mars – 13 april 2014
Anmälan är bindande och skickas via e-mail eller post direkt
till:
Helene Ulveborg, Henrikbergsgatan 38, 541 35 SKÖVDE,
ordf@kattklubbenbik.se

Upplysningar
Kommissarie
Erika Vikström
0768-93 58 69
kom@kattklubbenbik.se

Annonser + montrar
Helene Ulveborg
0500-48 67 11
ordf@kattklubbenbik.se

Klasser och betalning

Ekonomi
Christina Wåhlgren
070-754 60 06
kassor@kattklubbenbik.se

Sekreteriat + ass + elever
Helene Ulveborg
0500-48 67 11
ordf@kattklubbenbik.se

Per katt under ”Early bird”
Per katt efter ”Early bird”
Senior- eller veteranklass
Individuell bed av katt som ställs i kullklass
Kullklass (minst 3 kattungar i kl. 12)
Avel och uppfödning

290 SEK/dag
340 SEK/dag
100 SEK/dag
100 SEK/dag
300 SEK/dag
100 SEK/dag

Anmälningsavgiften betalas på bankgiro 379-5747
Utländska utställare betalar på BIC/SWIFT: SWEDSESS,
IBAN: SE12 8000 0829 9091 4939 2616 till Billingebygdens
Kattklubb.
Vid inbetalning: ange katten/katternas regnr, EMS-kod samt
utställningsdag, gärna även ägares namn och tel.
Anmälan räknas som komplett först när både anmälningsblankett och betalning inkommit till oss.
Bekräftelsen kan komma att sändas ut via e-mail, så var vänlig
fyll i din mailadress på anmälan!
Avanmälan, byte och klassändring ska anmälas skriftligen
(ange regnr + EMS-kod). Vid byte av katt ska en ny
anmälningsblankett insändas. Inga byten av katt efter 27 april.
Återbetalning endast mot SVERAKs veterinärintyg, Vid avanm
uttages en adm kostnad på 100 kr/katt. Vetintyget skall vara
kassören tillhanda senast 2 juni 2014 och vara utfärdat inom
tre dagar från utställningens första dag. Alla datum gäller även
om anmälningstiden skulle bli förlängd.

Prisrum
Sara Pääjärvi

0500-48 14 07
supp1@kattklubbenbik.se

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.
Kokarder ingår i anmälningsavgiften.
Burmått: enk 60x75x60 cm, dbl 60x150x60 cm.
Vi använder SVERAKs burar. Inga egna burar tillåtna.
Huskatter ska uppvisa huskattbevis.
Vi kommer att ha en utställningskatalog för båda dagar.
Helvita katter ska uppvisa hörselintyg.
Logiförslag finns på www.vastsverige.com/sv/falkoping/
FIFe’s och SVERAKS utställningsregler gäller liksom
Jordbruksverkets regler för hälsa och gränspassering. För
mer info se www.sverak.se

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.

Annonser och montrar
Annonser och/eller montrar ska bokas senast 13 april hos
Helene Ulveborg. Vid bokning av annons i utställningskatalogen
erhålls instruktioner om betalning och insändande av
annonsoriginal etc.
Alla ändringar, kompletteringar samt domarfördelning
publiceras på www.kattklubbenbik.se
Uppdaterad: 2014-01-23

Birmaspecial lördag
Birmasällskapet arrangerar rasspecial!

