PÅMELDING
Påmelding åpner: 01.12.2022
Skjer via MinKatt:
https://katt.nrr.no/kirjaudu.aspx
Separat påmelding per katt og klasse.
Påmelding er ikke gyldig før betaling er gjennomført.
Avmelding etter fristens utløp kun mot veterinærattest.
Beløpet refunderes i henhold til NRR`s reglement.
Påmeldingsfrist/avmeldingsfrist: 16.01.2023
Spørsmål ang påmelding eller betaling stilles til
utstillingssekretær:
Kine Elin B. Aarra på mail: kinebiraa@gmail.com
Eier bærer kattene fram selv.

Utstillingsavgift pr dag (alle priser i NOK)
Per katt
400,BERAK medlemspris pr katt
250,Dobbeltbur for en katt
100,Kull /der kattungene ikke er påmeldt i annen klasse 400,Kull (En kattunge
må være påmeldt i annen klasse)
gratis
Senior/veteran (som ikke er påmeldt i annen klasse) 400,Senior/veteran som stiller i annen klasse
gratis
Avlskatt (som ikke stiller i annen klasse)
100,Fargebedømmelse (må meldes på FØR utstillingen) 200,Katalog i papirform
50,Ønsker du å ha med eget/egne bur, gi beskjed til
utstillingssekretær eller skriv i tilleggsinformasjonsfeltet ved
påmelding.
Utstillere med egne bur må ta med egne bord.

BETALING
Betaling skal skje samtidig med påmelding i Min katt. Vi
aksepterer ikke betaling over bank eller kontant ved innsjekk.
Betalingsdato gjelder ved full utstilling.
Utstillingen varer til panelet er ferdig, men senest kl. 18.
Søknad om å gå før tiden leveres i sekretariat før utstilling
starter.

Bergen Rasekatt Klubb

ÅPENT FOR PUBLIKUM:
Lørdag: 10:00 – 15:00
Søndag: 10:00 – 15:00

INNSJEKK:
Veterinærkontroll lørdag kl. 07.30 – 09
Veterinærkontroll søndag kl. 08.30 – 09

Inviterer til 2 certs
internasjonal utstilling
Nordneshallen, Nordnes, Bergen.

18. og 19. februar 2023
LOKALET
Nordneshallen,
Tidemands gate 11,
5005 BERGEN

INVITERTE DOMMERE
Glenn Sjöbom (SE)
Allround
Caroline Stoa (NO)
kat 1, 2 og 4
Sarah Johnson (UK)
kat 1, 2 og 4
Yan Roca-Folch (FR)
Allround
Aina Hauge (NO)
Allround
Charles Spijker (NL)
Allround
Vi forbeholder oss retten til dommerendringer.
Utstillingen er begrenset til 350 katter pr dag

Husk å ta med:
Stamtavle, vaksinasjonskort, hørselsattest for hvite katter,
attest på kastrerte/steriliserte katter. Husk å klippe klør.
FIFe og NRR’s reglement gjelder.

ASSISTENTER
Belønnes med 400 kr + lunsj pr dag
Kontakt: Rebekka Løkke
E-post: rebekkaloekke@gmail.com

Annonser, stand og premier
Ole Rasmus Mjelstad
Tlf (+47) 93060398
E-post: olerm@online.no

UTSTILLINGSANSVARLIG
Ole Rasmus Mjelstad
Tlf (+47) 93060398
E-post: olerm@online.no

OVERNATTING
Comfort Hotel Holberg tlf +47 55 30 42 00
Scandic Hotel Neptun tlf +47 55 30 68 00
Husk å oppgi at du har med katt

