
Billingebygdens Kattklubb 
Inbjuder till 41é och 42é internationella 2-certifikatsutställning.
11 och 12 maj 2019 i Odenrinken i Falköping
Alla raser båda dagarna, välj en dag eller ställ ut båda

Inbjudna domare 
Glenn Sjöblom SE    Allround Kristof van Roy, BE B,2,3,C
Jörgen Billing DK    Allround Helene Lis, SE A,3,4
Kristiina Rautio FI   1,2, D Åsa Carnbrand SE 1,2

Anmälan
OBS! Komplett ansökan när både anmälan och 
betalning är inne!
Anmälningstid är 10 Mars -31 Mars 2019
Anmälan är bindande och skickas via MINA 
KATTER alt via din klubbs utställningssekreterare 
som skickar vidare till:

Helen Hallberg
Kondensatorsgatan 9
42134 Västra Frölunda
utstbik@gmail.com 

Klasser och betalning

Per katt och dag (inkl katalog)  350 kr
Kullklass (minst 3 avkommor i 4-7mån) 300 kr
Kattunge ur kullklass (individuell bedömn) 350 kr
Senior, veteran vid annan bedömning 100kr
Senior, veteran utan annan bedömning 350 kr
Avel och uppfödning 100kr

Anmälningsavgiften betalas in på BG 379-5747 alt 
Swish: 1236764112
Märk betalning med : ägare, regnr, samt 
utställningsdag. Samma ägare på betalning som 
anmälan. För utländska utställare: IBAN SE12 8000 
0829 9091 4939 2616 BIC/SWIFT SWEDSESS, 
BILLINGEBYGDENS KATTKLUBB

Utställningen är begränsad till ca 240 katter/dag.
Återbetalning efter anmälningstiden slut endast mot 
av SVERAK godkänt veterinärintyg 
ekonomiansvarig tillhanda senast 2 v efter 
utställningen. Administrativ avgift på 50 kr tas.
Klassändring meddelas till utställningssekreteraren 
senast en vecka före utställningen.Titelchans 
anmäls till sekretariatet före bedömningarna startat.  
Inga byten av katt efter anmälningstidens slut.

Annonser
Maila: ordf@kattklubbenbik.se
Endast färdiga original. Privata annonser helsida 
kostar 250kr/dag. Kommersiella annonser enl ök. 
Oss tillhanda senast 10 April 2019 för att komma 
med i katalogen. BG 379-5747. 

Ansvarig/Montrar
Montrar enl ök: Sara Pääjärvi, 076-0962609
ordf@kattklubbenbik.se

Assistenter
Intresse för att gå assistent anmäles till: 
Birgitta Schmidt, 0706-028810 alt 
birgittaschmidt@telia.com
Assistenter ersätts med 350 kr /dag samt fika 
och lunch.

Priser
Om ni vill skänka priser blir vi jätteglada. 
Kontakta isåfall:
Sara Pääjärvi, 0760962609, 
ordf@kattklubbenbik.se (prisrum)

Upplysningar

Ekonomi Christina Wåhlgren, 0707-546006 
kassor@kattklubbenbik.se
Information: Sara Pääjärvi, 0760962609
ordf@kattklubbenbik.se

Övrigt

Vi tillämpar tidig hemgång! (efter 
grundbedömning för katter som ej nominerats. 
Tid för hemgång meddelas under dagen! )
Vänligen ring inte våra funktionärer efter 21:00
Veterinärbesiktning lördag 07-08:30, söndag 
07:30-08:30
Utställningen stänger senast kl 18:00 och
är öppen för publik mellan 09:00 och 15:00.
Utställaren visar själv fram sin katt
FIFES och SVERAKS regler gäller! 
www.sverak.se 
Vi tar inte emot sällskapskatter
Klorna ska vara klippta! 
Det finns kattsand!
Enklare servering finns
Domarfördelning presenteras på 
www.kattklubbenbik.se
Hotellförslag: https://www.vastsverige.com/
falkoping
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