KATTEKLUBBEN MIDT-NORGE
Har den gleden av å invitere til vår
63. og 64. internasjonale utstilling
den 25. og 26. juni 2022
i Heimdalshallen, Trondheim

Inviterte dommere
Laura Scholten
Sabine Mösch
Steven Jones
Pia Nyrup
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Zvezdan Memedov
Caroline Stoa
Magdalena Kudra

SE
NO
PL

1, 2
1, 2, 4
1, 2, 3, 4C

*Med forbehold om endringer

Påmelding / innbetaling

Det blir arrangert
Selkirk Rex spesial på lørdag!

Påmelding via Min Katt på katt.nrr.no
Meld på ved å logge inn på din konto i MinKatt. Husk at det er
en utstilling for lørdag, og en for søndag. Skal du stille begge
dager, må du melde på to ganger.

Annonser:

Betaling av utstillingsavgift gjøres samtidig som påmelding i
MinKatt. Vi aksepterer ikke betaling over bank eller kontant
ved innsjekk.

Stand:

Oppdrettere: Hel- /halvside 250,- /150,Kommersielle: Hel- /halvside 500,- /300,-

Kontakt: Siri Rødsjø

kkmnshow@gmail.com

Assistenter:
Betalingsdato gjelder ved full utstilling.

Påmelding 26.03.2022 – 28.05.2022.

Utstillingsavgift

Assistenter godtgjøres med 400,- pr dag + lunsj
Ekstra assistenter i panel godtgjøres med gratis lunsj.
Kontakt: Hanne Gjønvik
Epost: hanne_e_g@hotmail.com

Kontaktpersoner:

Pr. katt pr. dag
Huskatt
Selskapskatt
Dobbeltbur pr. dag for 1 katt
Veteraner og senior (stiller ikke i ordinær
klasse)
Kull – min. 3 stk. (stiller ikke i ordinær
klasse)
Avlskatt (stiller ikke i ordinær klasse)
Fargebedømming (stiller ikke i ordinær
klasse – må meldes på FØR utstillingen)
Katalog

NOK 400,NOK 250,NOK 100,NOK 100,NOK 400,NOK 400,NOK 100,NOK 200,NOK 75,-

Dobbeltbur og selskapskatt må hakes av i MinKatt. Husk at
veteran, senior og avl meldes på i egen påmelding via MinKatt.

Utstillingssekretær: Siri Rødsjø
+47 984 29 867
Utstillingsleder: Christine Skjæran +47 905 48 293
Epost: kkmnshow@gmail.com
Utstillingen kan vare til klokken 18.00 begge dager. Søknad om
dispensasjon for tidlig hjemreise må vedlegges påmeldingen eller
leveres utstillingsleder før kl. 11.00 på utstillingsdagen. De får
ikke delta på NOM.

Avmelding
Avmelding etter påmeldingsfristens utløp kun mot veterinærattest
ifølge NRRs regler (smittsom sykdom).

Veterinærkontroll
Lørdag: 07.15 – 09.00
Søndag: 08.00 – 09.00

Vi gjør oppmerksom på at arrangementet vil ha fast burplan.
Spesielle behov må derfor skrives i merknadsfelt ved påmelding
(eks. katter som skal sitte sammen/ved siden av hverandre).

Husk: Fullvaksinering og gyldig vaksinasjonsattest (seneste frist
for vaksine er 09.06.2022), hørselsattest på hvite katter, stamtavle,

klipte klør og tidligere oppnådde sertifikater om katten kan ta
tittel.

VELKOMMEN TIL EN
TRIVELIG HELG I TRONDHEIM!

