NERIKES KATTKLUBBS KLUBBMÄSTERSKAP
- Fira kattens dag med massa katter, kattvänner och din kattklubb ANMÄLNINGSTID
26/9 - 11/11
Anmälan är bindande!

ORDINARIE KLASSER
Raskatterna tävlar i resp. kategori och ras
Raskatt, klasser:
vuxen hane, vuxen hona, junior hane, junior
hona, ungdjur hane, ungdjur hona, kastrat
hane, kastrat hona.

ANMÄLAN
Görs i MinaKatter, minakatter.sverak.se
Finns inte katten i MinaKatter mailar du
anmälan till: lena.boors@nerk.se
ANMÄLNINGSAVGIFTER
Anmälningsavgiften sätts in på
bankgiro 179-7059
eller swish: 1232184968
Avgift ordinarie klass
Katt ett och två
225 kr/katt
Katt tre eller fler
125 kr/katt
(100 kr rabatt per katt från tredje katten)
Senior/veteran klass
+25 kr/katt
(endast för de som även är anmälda som
vuxen/kastrat eller i huskattsklass)
BEKRÄFTELSE
Syns i MinaKatter senast en vecka innan
utställningen. Övriga bekräftas via mail.
INCHECKNING
Kl 09.00 – 09.30
Utställningen stänger när finalen är klar
senast kl 17.00. Alla katter måste stanna
kvar hela dagen tills utställningen stänger.
KRAV PÅ ANMÄLDA KATTER
• Alla ska vara minst 4 månader gamla.
• Huskatter över 10 månader ska vara
kastrerade.
• Alla katter ska vara ID-märkta samt
ha stamtavla eller huskattsbevis.
• Katterna ska vara fullvaccinerade mot
kattpest, kattsnuva och herpes.
• Vaccinationen får ej vara äldre än ett år,
revaccinering gjord senast 12 nov.
• Stamtavla/huskattbevis/under reg.intyg,
ID-märkning samt giltigt vaccinationsintyg ska uppvisas på utställningsdagen.
• Katternas klor ska vara nyklippta!
PRISREGN
• Alla deltagande katter får en goodiebag.
• Alla nominerade katter får pris.
• Alla BIS-katter får pris.
• Klubbmästarna får priser, deras ägare
vinner en fri anmälningsavgift till vår
internationella utställning 2023.
• Alla vinnare i sidoklasserna får pris.
• Domarna tar ut sin charmigaste och sin
bäst preparerade katt, båda får pris.
• Publikfavoriten får pris.

Huskatterna tävlar i resp hårlag, långhår och
korthår
Huskatt, klasser:
hane och hona.

Klubbmästerskap & Kattens Dag
Plats: Globen, Brunnsparken Örebro

Söndagen den

27 november 2022
Vi utser en klubbmästare raskatt
och en klubbmästare huskatt.
En publikfavorit röstas fram
Välkommen att visa upp din katt på
klubbens 36:e klubbmästerskap. Huskatter med huskattbevis och raskatter
med stamtavla som ägs av huvud-/familjemedlemmar i Nerikes kattklubb är
välkomna att delta.
Är du inte medlem ännu, så blir du enkelt på vår hemsida www.nerk.se

Inbjudna domare

Kategori

Lena Björkander (SE)

kat 1,2

Mirek Skotarczyk (PL) kat 1,2 (elev 3+4)
Magdalena Kudra (PL) 1,2,3,D
Anne Veland (NO)

Allround

Ca 100 katter får plats.
Vid för stort antal anmälda katter prioriteras att fler antal utställare får plats.
Välkommen som utställare eller besökare
Kom och fira Kattens Dag med oss och titta
på klubbens vackra katter.
Inträde för besökare
Vuxen (16 år och äldre)
30 kr
Familj
50 kr
Nerkmedlemmar går in gratis. Är du inte
medlem kan du självklart bli det på plats.
Fika och lotteri finns i klubbens regi.

VARMT VÄLKOMNA

Tillägg senior/veteran 25 kr
Endast för katter anmälda i ord.klass.
Anmäls och betalas med som ordinarie klasser, se anmälan och anmälningsavgifter.
Alla katter 7 år och äldre kan lägga till
senior/veteranklassen för 25 kr extra, gäller
både raskatt och huskatt. Föranmäls och
betalas som övriga ord.klasser, se anmälan
och anmälningsavgifter.
SIDOKLASSER
25 kr
Endast för katter anmälda i ord.klass.
Anmäls och betalas med Swish på plats.
•
•
•
•
•

Design (Vackrast färg eller mönster)
Cool Cat (Coolast på stället)
The Look (Häftigast uttryck)
Svanselegans (Vackrast svans)
Radarpar (husse el matte med sin katt i
valfri utsmyckning, bästa ekipage vinner)

PRISER
mottages tacksamt!
Erina Flinkman, 076-8644914
prisrum@nerk.se
ASSISTENTER
anmäler sig till:
Jessica Eklund, 076-8422422
jessica.eklund@nerk.se
eller via PM till henne på Messenger.
NYBÖRJARINFO
om du behöver hjälp kontakta
Camilla Boije, 070-538 80 76
camilla.boije@nerk.se
UPPLYSNINGAR
får du av
Lena Böörs, 070-347 38 45
lena.boors@nerk.se
Barbro Åberg, 070-664 11 44
barbro.aberg@nerk.se
UPPDATERINGAR
Senast nytt om utställningen hittar du på
NERKs FB-evenemang.

