Tilsluttet Norske Rasekattklubbers Riksforbund – NRR
Derigjennom Fédération Internationale Féline - FIFe

Velkommen til Jærkattens internasjonale utstilling 2 og 3 april 2022 i Vollhallen, Klepp – 2 cert.
Dommere:
Mrs. Marta Ziemiańska PL – 1 & 2
Mr. Ad de Bruijn NL – 1, 3 & 4
Mr. Eric Reijers CZ – Allround
Mrs. Dorte Kaae DK – Allround
Mr. Steven L. Jones NO – Allround
Mr. Luigi Comorio IT – Allround
Vi forbeholder oss mot evt.
dommerendringer.
Påmeldingsperiode:
05.02.2022 til 19.03.2022 eller til evt. full
utstilling.
Utstillere i NRR tilsluttede klubber bes melde
på online via Min Katt,
https://katt.nrr.no/kirjaudu.aspx . Kattene skal
være chippet og vaksinert. To
endagsutstillinger, husk å melde på hver
utstilling. Husk å bekrefte påmeldingene dine!
Alle cert til alle titler kan oppnås i Norge,
ingen katt er blokkert pga. manglende
utenlandske cert. FIFes covid-19 unntak.
Utstiller med katt uten nominering kan forlate
hallen etter grunnbedømmelse.
Foreign exhibitors:
Exhibitors outside NRR who want to exhibit
must create a user account at NRRs Min Katt.
If you’ve entered a show in Norway the past
couple of years you don’t have to make a new
user account. If you got any questions, please
send to: utstilling@jaerkatten.no
Påmeldingsavgift per dag:
Påmeldingsavgift og
betaling pr dag
Per katt (Kl 1-12)
Huskatt (kl 14)
Senior/Veteran (Kl 17)
Kull (Kl 19)
Avl/oppdrett (Kl 15/16)
Selskapskatt (Kl 18)
Fargebedømming

NOK
400kr
200kr
200kr
400kr
Gratis
150kr
200kr

Kostnader i forbindelse med innbetalinger skal
betales av utstiller. Det betales for alle
katalogførte katter. Avmelding etter
påmeldingsfristens utløp kun mot
veterinærattest om smittsom sykdom iflg
NRRs regler.
Bur:
Det er slik at utstillerne må forholde seg til
NRR sin burpool. Det er mulig med sturdibur
og utstiller må ha med egne bord. Det vil være
fri burplassering.
Assistenter bes ta kontakt med Rebekka
Løkke: rebekkaloekke@gmail.com Godtgjøring
400kr per dag + lunsj. En assistent per
dommer, eier bærer selv kattene frem til
dommeren under grunnbedømming.
Veterinærkontroll:
Lørdag og søndag: 07:30 til 09:00
Husk å ta med vaksinasjonspapirer +
stamtavle. Hvite katter må ha hørselsattest,
og bekreftelse på kastrering av huskatter eldre
enn 10 mnd.
Det vil være åpent for publikum fra kl 10:00,
50kr per person og 100kr per familie.
Overnatting:
Bryne Kro & Hotell: + 47 51 77 75 00
Quality Airport Hotel: + 47 51 94 20 00
Opplysninger:
Annonser, stand og premier til
utstillingsansvarlig Cecilie Einarsen:
utstilling@jaerkatten.no
Spørsmål om betaling:
Anne Veland: sekretaer@jaerkatten.no
Utstillingen varer til kl 17:00 begge dager.

