
Inbjudna domare 
Olga Komissarova, EE    Allbreed Iréne Eek Magnusson, SE 1,2,4
Alexey Shchukin, NL    Allbreed Kristof Van Roy, BE B,2,3,4
Sirpa Lindelöf, SE      B,2,3,4 Malin Sundqvist, SE 1,2

Anmälan
OBS! Komplett ansökan när både anmälan och 
betalning är inne!
Anmälningstid är 1 februari -20 februari 2023
Anmälan är bindande och skickas via MINA 
KATTER alt via din klubbs utställningssekreterare 
som skickar vidare till:

Anna-Lena Hjerpe
Baltak Lillegården 2
522 92 Tidaholm
utst@kattklubbenbik.se

Klasser och betalning
Per katt och dag (exkl katalog)  400 kr
Kullklass (minst 3 avkommor i 4-7mån) 300 kr
Kattunge ur kullklass (individuell bedömn) 400 kr
Senior, veteran vid annan bedömning 100kr
Senior, veteran utan annan bedömning 400 kr
Avel och uppfödning 100kr
Färgbedömning 200kr
Katalog papper 30kr
Digital katalog - se till att ha surf! Gratis

Anmälningsavgiften betalas in på BG 379-5747 alt 
Swish: 1236764112
Märk betalning med : ägare, regnr + om du vill ha 
katalog i pappersformat. Samma ägare på 
betalning som anmälan. För utländska utställare: 
IBAN SE12 8000 0829 9091 4939 2616 BIC/SWIFT 
SWEDSESS, BILLINGEBYGDENS KATTKLUBB

Max 240 bedömningar/dag. Återbetalning efter 
anmälningstiden slut endast mot av SVERAK 
godkänt veterinärintyg ekonomiansvarig tillhanda 
senast 2 v efter utställningen. Admin 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: kommissarie@kattklubbenbik.se
Endast färdiga original. Privata annonser helsida 
kostar 250kr/dag. Kommersiella annonser enl ök. 

Ansvarig/Montrar
Montrar enl ök: Maria Herngren,
kommissarie@kattklubbenbik.se
0733990434

Assistenter
Intresse för att gå assistent anmäles till: 
Birgitta Schmidt: birgittaschmidt09@gmail.com
Assistenter ersätts med 400 kr /dag samt fika 
och lunch.

Priser
Om ni vill skänka priser blir vi jätteglada. 
Kontakta isåfall:
Sara Pääjärvi prisrum@kattklubbenbik.se

Upplysningar

Ekonomi kassor@kattklubbenbik.se
Allmänt: kommissarie@kattklubbenbik.se
Anmälningar: utst@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 liksom 
Jordbruksverkets hälso- och 
gränsbestämmelser. www.sverak.se resp 
www.jordbruksverket.se
Vi tar inte emot sällskapskatter
Klorna ska vara klippta! 

Enklare servering finns.
Domarfördelning presenteras på 
www.kattklubbenbik.se

Hotellförslag: Jula hotell, Skara
Motell Motoristen, Vara
Välkommen!

Billingebygdens Kattklubb 
Inbjuder till 44é och 45é internationella 2-certifikatsutställning.
22 april & 23 april 2023 i Swegonhallen ,Kvänum
Alla raser båda dagarna, välj en dag eller ställ ut båda!
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