Internationell
kattutställning 2017
Den 21 och 22 Oktober höll Billingebygdens Kattklubb en
internationell kattutställning i Kvänum. Detta är andra gången
som klubben befann sig i Swegonhallen. Efter massor av
förberedelser var vi redo för att ta emot utställarna och visst är
det en speciell känsla när de första utställarna anländer på
plats.
Så småningom var vi igång och domarna var på plats. De första
katterna kom upp för sina bedömningar. Vi öppnade upp för
allmänheten vid nio. Många besökare kom och tittade under
helgen, vilket är väldigt roligt.

Kokarderna var även i år tillverkade av
Annette Thorén Haage i klubben. De fanns i
flera färger och varianter vilket var
uppskattat. Vi hade också ett par Junior
Winners som fick varsin fin kokard Annette
gjort. Vi hade även några katter som tog
Supremetitel under helgen. Grattis till er!
Vi hade många sponsorer i år och vill passa
på att tacka dom alla så mycket! Prisbordet
var välfyllt till Best in Show vinnarna.
En servering var på plats för utställarna
med lite fika. Lunch gick att köpa på tex
asiatiska restaurangen i närheten.
Klubben hade en lottring och både lördag
och söndag meddelades vinnare ut och fick
fina saker. Vi lottade även ut priser på
burnummer båda dagarna.
Utställningen flöt på bra både lördag och
söndag. Panel startade i tid och vi blev
klara i god tid, vilket är skönt, speciellt för
våra utställare som åkt en bra bit för att
ställa ut hos oss.
Vi vill passa på att tacka alla utställare som
kom och vi hoppas att ni kommer även
2019. Nästa år gör vi ett uppehåll med
utställning men planeringen är redan igång
till nästa internationella kattutställning.
Vi tackar också alla medlemmar och alla
andra som gjort denna utställning möjlig.
Det är många inblandade i ett
utställningsarrangemang och en helsida
hade nog inte räckt för att tacka alla, så
därför ingen nämnd och ingen glömd!
Vi har gjort ett suveränt jobb med denna
utställning allihopa!
Slutligen grattis till alla vinnare! Det är
väldigt kul att vi fick ett par Junior Winners
under vår utställning också.
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