
  
 

 
Upplysningar (ring ej efter kl 21.00) 
Victoria Nilsson Monter, kassor@vikattagare.se 073-306 33 09 Hans Boskär, allmänt och sekretariat utstallning@vikattagare.se  073 500 78 33 
Paulo Boskär, Priser paulo@vikattagare.se 072-628 83 84 Eta Kvarnbergs eta_k@hotmail.com 070-960 66 74 Chief steward 

Varmt välkomna till 

Kattklubben - Vi Kattägares 
1:a & 2:a internationella utställning 

2-certifikatsutställning 
ställ en eller två dagar 

28 & 29 januari 2023 
Kumlahallen, KUMLA 

 

Domare med reservation för ändringar 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Anmälningstid 24/11 – 27 /12 2022 
Betalning ska göras i samband med anmälan. Vid 
fullbokning tar vi hänsyn till betalningsdatum. 
Katter anmälda till båda dagarna prioriteras.  
 
SVERAK-medlemmar anmäler online via 
minakatter.sverak.se.Utländska katter och katter 
under reg anmäls via länk på www.vikattagare.se 
 

Avgifter och betalning 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kattens reg.nr ditt 
namn och 
telefonnummer 
vid betalning. Ägaren ska vara densamma som på 
anmälan.  
 

Återbetalning enligt utställningsregler § 1.15. 
Veterinärintyg krävs och ska vara klubben tillhanda 
senast den 1 februari. En administrativ avgift om 
100 SEK/katt och dag utgår. 
 

OBS! Tänk på att du måste ha betalat ny medlems-
avgift när utställning äger rum. OBS! 

Allmän info 
FIFes och SVERAKs regler gäller liksom Jordbruksverkets hälso- och 
gränsbestämmelser (www.sverak.se och www.jordbruksverket.se).  
 

• Utställningen är begränsad till 360 bedömningar per dag, vi förbehåller oss rätten 
att fördela över kategori och ras. Vi har inga möjligheter att ta emot 
sällskapskatter som inte ställs ut. 

• Incheckning lördag 7-8.15 och söndag 7.30-8.15. Veterinärbesiktning sker genom 
stickprov när katten är i buren. Vid incheckning ska nödvändiga intyg (inkl 
vaccinationsintyg) uppvisas. 

• Tidig hemgång tillämpas endast på söndagen, tid meddelas under dagen. Under 
lördagen stänger utställningen för utställare senast kl 18. 

• Öppet för besökare 09.00 - 15.00.  

• Utställningen är en bära själv-utställning. 

• Burlös panel kommer att tillämpas. 
 

 
Övrigt 
Assistenter ersätts med 500 SEK/dag samt lunch och fika.  

Klassändring och andra justeringar i anmälan skickas till utstallning@vikattagare.se. 
Byte av katt till och med 5/1 2023 100 kr/byte. 
Titelchans anmäler du i sekretariatet på morgonen. OM du har katt som kan bli 
Supreme vill vi dock gärna veta detta innan utställningen!  
Burar som lämnas ostädade debiteras med 200 SEK/bur. Vi tillåter inte egna burar. 
Titelkokarder bjuder vi på. 
Katalog ingår i anmälningsavgiften, en katalog/utställare.  
Annonser (svartvit) i katalogen 400 kr hel- o 250 kr halvsida. 
Monter, sponsorer & priser till vinnande katter utstallning@vikattagare.se  
Priser mottags tacksamt och anmäles utstallning@vikattagare.se  
Parkering finns vid hallen, kör till Viagatan 9 och följ skyltningen.  
Revaccinering inför utställningen senast 13 januari 2023.  
 
 
Hotelltips 

Välkomna till Kumla! 

 

Hannah Jensen, SE  1,2 & 3 
Anne Veland, NO  Allround 
Karl Preiss, NO Allround 
Luigi Comorio, IT  Allround 
Glenn Sjöbom, SE  Allround 
Anna Wilczek, PL Allround 
Åsa Carnbrand, SE  1 & 2 
Helene Lis, SE Allround 
Annika Berner, SE  1 & 2 
Ksenia Karpinska, SE 3 & 4 
 

 

Per katt 425 SEK 
Medlem i ViK, första katten 275 SEK 
Veteran & senior anmäld i klass 1-10 150 SEK* 
Avelsklass (ej i annan klass) 200 SEK 
Uppfödarklass gratis! 100 SEK 
Kullklass (minst 3 katter, även anmäld i klass 12) 150 SEK** 
Färgbestämning 150 SEK 
*    Om utställd i ordinarie klass, annars 425 SEK 
** Minst tre kattungar även anmälda i klass 12 
 

SWISH 123 052 98 91 Bankgiro 5880-3818 
IBAN: SE64 8000 0816 4696 3222 1686 
BIC SWEDSESSXXX 
 

 
Hotell Stinsen (7,5 km)  
Enkelrum 697 kr/natt, 895 kr/natt (katt på rummet ingår. OBS när du bokar online 
lägg EJ till husdjur). Bokningen öppnar den 17 oktober. 
 
Kumla Hotel (500 m), ange kod Katt 
Enkelrum 1 245 kr/natt, 1 445 kr/natt inkl katt på rummet 

Nytt swishnr 
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