
Lördag:    
Special för Maine Coon 

Söndag: 
Special för alla Rexkatter 

 

de här katterna tävlar i egna hårlag – minst 15 katter krävs för en special 

 

Tider: 
Lördag:    Söndag: 
Veterinärbesiktning 07.00 – 09.00  Veterinärbesiktning 08.00 – 09.00 
Bedömningarna börjar  09.30  Bedömningarna börjar 09.30 
Öppet för publik 10.00 – 17.00  Öppet för publik  10.00 – 15.30 
 

Utställningen beräknas pågå till kl 18.00 båda dagarna 

 

    

 

 

                                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Våra inbjudna domare är: 
 

                                                    

                                                      Ytterligare domare  

               kommer att bjudas in 

                              Irina Guseva         Vija Klučniece      Louise Guézennec          
                              Ryssland, AB        Lettland, AB     Sverige   
 

 
 

De nordiska WCF-föreningarnas utställningsregler gäller alla utställare! 
 

Utställningsreglementet finns på www.snrf.org under rubriken Utställning 
 

Anmälningsblanketten finns under Blanketter. Annan typ av blankett returneras omgående. 

Eventuella ändringar meddelas på SNRF:s hemsida. 

SSVVEERRIIGGEESS  NNYYAA    
RRAASSKKAATTTTFFÖÖRREENNIINNGG  

 

inbjuder till de 86:e och 87:e Internationella kattutställningarna 

lördagen den 27 och söndagen den 28 augusti 2011 
 i Gumshallen, Gumsbackevägen 2, Nyköping 

Full member of 

 World Cat Federation 



Anmälan 
Ska vara din klubbs utställningssekreterare tillhanda 
senast den 20 juli för vidare befordran till  
Maria Lööf senast den 25 juli. 

Uppge tydligt på blanketten vilka dagar katten ska ställas 
ut. Endast en blankett per klass behövs. Din anmälan är 

bindande. 
 
Avgifter 
• Första katt 325 kr per dag.  
 Övriga katter från samma hushåll 175 kr per dag. 
 Gäller även kullklassen 20. 
 

• Veteranklassen 21, är avgiftsfri, om katten deltar i 
annan klass också. Om katten enbart anmäls till 
veteranklassen är avgiften 325:- eller 175:- (se 
ovan) 

  
• Babyklass, 16A 75 kr per dag om kattungen även 

ställs i kullklass tillsammans med sina syskon. Annars 
som ovan. 

 

• Uppfödar- och Avelsklass samt färgbedömning är 
avgiftsfria. 

 

• Avgiften ska betalas in på SNRF:s PG 11 69 49- 9 
senast den 5 augusti. Utländska utställare betalar vid 
ankomst 

 

• Vid ev avanmälan efter 20 juli betalas 
anmälningsavgiften tillbaka endast mot uppvisande 
av veterinär- eller läkarintyg, som ska vara SNRF 
tillhanda senast 6 dagar efter avslutad utställning.  

 

• Exp.avgift om 50 kr tas ut vid återbetalning och vid 
fakturering av utebliven anmälningsavgift. 

 
Om katt/katter avvisas från utställningen, betalas 
avgiften inte tillbaka. 
 

Vi tar inte emot några efteranmälningar eller byten av 
katter efter den 5 augusti.  

 

Burar 
Enkelbur: 60 x 80 x 60 cm 
Dubbelbur: 60 x 120 x 60 cm 

Burarna ställs i enkla rader med utställare på ena sidan 
och besökare på den andra. 

Om du tar med egen bur, ange måtten på anmälan. 
 
Dubbelburarna ges i första hand till kullar och till den 
som vill ha tre katter eller fler i samma bur. 

Annonsering i vår katalog 
Manus till oss senast 20 juli. Skicka annonsen digitalt i 
storleken A4 via e-post till sekr@snrf.org 
 
Katalogen trycks i A5-storlek. Helsida (A5) 500 kr/företag 
och 250 kr/uppfödare.   

Glöm inte: 

• att ta med raskattens stamtavla/huskattens 
huskattbevis och vaccinationsintyg, 

• att katterna ska vara kattpestvaccinerade mindre 
än 2 år före utställningen, 

• att kattungar under 12 veckor måste åtföljas av sin 
mamma, 

• att bifoga hörselintyg på vit katt, om den ställs ut 
första gången, 

• att huskatter över 10 månader ska vara kastrerade. 
 

 

 

Kontaktuppgifter 
 

Anmälningar, avanmälningar och ändringar och 
annonsmanus  
Maria Lööf 
Kyrkbacken 1, 169 62 Solna 
Telefon: 08 – 82 96 08 - kvällstid 
E-post: mia@o-bos.se 
 

Domarelever 
Louise Guézennec 
Telefon: 018-51 61 70  
E-post: guezennec@brevet.nu 
 
Ekonomiska frågor 
Maria Mattsson  
Telefon: 018-51 74 17  
E-post: kassor@snrf.org 
 

Priser – sponsring och montrar på utställningen 
Alexandra Holmgren 
Telefon: 08-649 81 14 
E-post: alexemt@hotmail.com 

Vill du ha ditt hederspris omnämnt i katalogen, skriv på 
anmälningsblanketten till vilken/vilka katter du vill skänka 
pris. 
 

 

Hotell och camping i Nyköping  

 
? 
 

För fler tips: gå in på   
http://www.nykopingsguiden.se/sv/boinykoping/?id= 
 

Snälla du! 
Om du får förhinder i sista stund 

 

Vänligen kontakta 
 

Maria Lööf  070-631 59 47 
Wiveca Fransson 070-628 03 95 

 

 


