NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Mottatt NRR
Saksnummer

Tildeling av utstilling utenom Hovedtildelingen
Søknad om utstilling inntil 2 år frem i tid fra søknadsdato eller om endring av dato for en allerede tildelt
hovedutstilling sendes UK via NRRs sekretariat.
Gjeldende regler: UR § 1.2, Tillegg for NRR, de tre siste overskriftene. Jf. også kravene i UR § 1.4
Klubb:

Søknaden gjelder følgende år (eget skjema for hvert år):

Saksnummer:

Søknaden gjelder: Løpende tildeling, tilleggstildeling av utstilling, endring av dato for hovedutstilling.
Ny utstilling(løpende tildeling)
Tilleggsutstilling
eller en endring av allerede tildelt utstillingsdato
Ved endring: Oppgi allerede tildelt dato iflg. FIFe’s terminliste: ………………
Berørte parter er kontaktet: Ja
Enighet foreligger: Ja
Nei

Nei
Svar fra alle berørte klubber skal være vedlagt: Se neste linje.
Hvis JA, legg ved avtale. Hvis NEI legg ved begrunnelsene.

Kolliderer datoen(e) med tildelte datoer i et annet land i hht. UR § 1.4 og FIFe’s terminliste pr. dato: Ja

Nei

Det oppgis inntil 3 – tre – alternativ i prioritert rekkefølge:
Alternativ 1 Sted:
Hall:
Alternativ 2 Sted:
Hall:
Alternativ 3 Sted:
Hall:

Postnr.:

Fra dato

Til dato

Postnr.:

Fra dato

Til dato

Postnr.:

Fra dato

Til dato

Valgt utstillingstype:
Annen utstillingstype:
En 2-sert. utstilling
Hvis det velges en annen utstillingstype enn én av dem som er
UR 1.11d
nevnt i kolonnen til venstre:
1 utstilling over to
Referer til
påfølgende dager
(f.eks.som SWS – ett sert.) UR UR § 1.11 der alle utstillingsformene er listet opp fra a – f
slik at det fremgår tydelig hva som velges.
1.11b
1 utstilling med ulike raser hver
av dagene
UR 1.11c
Søkers evt. kommentarer her
eller på eget vedlegg :

Sted og dato:

Skal eier bære kattene
selv?
Ja

Nei

Se UR § 6.7.2

Klubbens signatur og stempel:

Fylles ut av UK:
Vedtatt dato-alternativ:

Pancoveien 22a – 1624 Gressvik
 (+47) 69 61 27 54
kontoret@nrr.no - www.nrr.no

Oversendt NRRs sekretariat:

Evt. andre kommentarer:

Vår hovedsponsor:
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