
 

Sundsvalls Kattklubbs 
inbjuder till internationell 2-certifikatsutställning 

i Nordic Hallen, Gärdehov Sundsvall 
25 – 26 augusti 2018. 

INBJUDNA DOMARE 

Yan Roca-Folch FR/ES Allround 

Gerardo Fraga Y Guzman ES Allround 

Glenn Sjöbom SE Allround 

   Vladimir Isakov BY/HU Allround 

Alexey Shchukin 

 

 

NL Allround 

Dorte Kaae DK Allround 

Christiano Fredrico Sandon IT 1, 2 

Magdalena Kudra PL/DE 1,2,3 C 

Michael Edström SE 1,2, D 

Ulrika Eriksson SE 3, 4 

Med reservation för ändringar. Slutlig domarfördelning 

och eventuella ändringar publiceras på  

www.sundsvallskattklubb.se. 

ANMÄLNINGSTID 2018-05-25 – 2018-07-08 

Anmälan är bindande. 
Svenska utställare ombeds att använda online-anmälan 
http://minakatter.sverak.se 
Handledning hittar du på SVERAKs hemsida, www.sverak.se 
 
Du som inte kan anmäla online skickar en blankett/katt för båda 
dagarna via egen klubbs utställningssekreterare, dock ej SUK 
medlemmar. Klubbsekreterarna får gärna mejla anmälningarna till: 
anmalan@sundsvallskattklubb.se 

 

Sundsvallskattklubbs medlemmar skickar direkt till utställnings- 

sekretariatet (Kicki Wiksten Lingörvägen 59 824 93 Hudiksvall) 

via post eller mejl (anmalan@sundsvallskattklubb.se ).  

Inga byten av katt accepteras efter anmälningstidens slut. 

För varje byte under anmälningstiden debiteras en adm. avgift på 50 SEK 

 

AVGIFTER per dag 
Betalning, per katt 350 SEK 
Huskatt (måste ha huskattbevis) 250 SEK 
Kullklass (4-7 mån, minst 3 katter) 350 SEK 
Kullklass (om alla kattungar i kullen är anmälda individuellt) 0 SEK 
Senior/veteran utställd i annan klass 50 SEK 
Avelskatt (utställd i annan klass) / Uppfödning 0 SEK 
Färgbedömning 250 SEK 
Sällskapskatt (i mån av plats) 100 SEK 

 
Återbetalning av anmälningsavgiften efter anmälningstidens slut sker 

ENDAST mot veterinärintyg utfärdat på SVERAKs blankett 

Veterinärintyg för katt anmäld till utställning och förutsatt att 

§ 1.15 i FIFes och SVERAKs regler för utställning uppfylls. Vi tar ut en 

administrativ avgift på 100 SEK/katt och dag. Intyget ska vara vår 

kassör tillhanda senast 28 augusti 2018. 

 

Veterinärkontroll sker genom stickprovs kontroll.  

Lördag 07.00 – 08.30 / Söndag 07.00 – 08.00 

 

INFORMATION 

 Utställningen är begränsad till 400 bedömningar/dag 
och vi förbehåller oss rätten att fördela platserna över 
kategorier och raser. Vi tillåter inga egna 
utställningsburar! 

 Sista vaccinationsdag innan utställningen är den 9/8-
18. Kom ihåg stamtavla och vaccinationsintyg. 

 FIFes och SVERAKs regler gäller liksom 
Jordbruksverkets hälso- och gränsbestämmelser. För 
mer information, se www.sverak.se respektive 
www.jordbruksverket.se. 

 Katternas klor ska vara klippta på alla tassar, anmäl 
inte svårhanterliga katter. 

 Dispens för Tidig hemgång, ansök hos Utställnings-
kommissarie innan grundbedömningarna startar. 

 Utställningen öppnar för besökare kl. 09:00 och 
stänger efter avslutade paneler, dock senast 18.00. 

 Sundsvalls Kattklubb ingår i ”BÄST I NORR” 
 Lättare förtäring, grill- och kaffeservering kommer att 

finnas i och i anslutning till lokalen. 
 Husvagnsparkering inkl. el förbokas hos hallansvarig. 

Kostar 100 kr/dag och betalas i samband med uts. 
anmälan. 

 

Vid frågor kontakta (gärna via sms alt mail): 

Utställningskommissarie:  

Ordförande -Krister Björklund, 070-239 56 58 

ordforande@sundsvallskattklubb.se 

Kassör -Susanne Svelander, 070- 177 81 14 

kassor@sundsvallskattklubb.se 

Hallansvarig – Magnus Lundin, 070-300 84 31 

magnus@sundsvallskattklubb.se  

 

INBETALNING 

Inbetalning görs till Plusgiro 242753-2.  
För utländska utst. 

 IBAN: SE59 9500 0099 6042 0242 7532 
 BIC-kod: NDEASESS 

Ange alltid reg.nr för varje utställd katt samt ägarens 
telefonnummer vid betalning.  

BOENDE (Glöm inte att meddela att Du har katt med Dig!) 

Scandic Hotells – 060-785 63 10, Bokningskod: 
Kattutställning 2018 
Turistbyrån Sundsvall – 060-61 04 50 

ASSISTENTER 
En assistent per domare ersätts med 350 kr/dag och 
reseersättning med 150 kr/dag (ej klubbmedlemmar) samt 
lunch och fika. Kontakta Eta Kvarnbergs 
eta_k@hotmail.com, Mobil: 070-960 66 74 

KLASSÄNDRINGAR OCH TITELCHANSER: 
Klassändringar och titelchanser meddelas senast den 14 augusti. 
Har din katt chans på Supreme titel, meddela oss det! 
anmalan@sundsvallskattklubb.se 
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