
NÄR	  OCH	  VAR	  
Lördagen	  den	  23:e	  november	   
Granngården	  på	  Hälla,	  
Stockholmsvägen	  146,	  Västerås	  
	  
TEMA	  JUL	  
Vi	  tar	  gärna	  emot	  gåvor	  till	  prisbordet	  
så	  vi	  får	  ihop	  många	  julklappar	  att	  
lägga	  under	  granen.	  Alla	  skänkta	  
priser	  ska	  vara	  inslagna	  i	  
julklappspapper.	  
Skänkta	  priser	  meddelas/lämnas	  till	  
Ulla	  Lidhagen	  mail:	  ulligt@gmail.com	  
Klä	  dig	  gärna	  i	  jultema!	  
	  
AVGIFT	  OCH	  ANMÄLAN	  
Kostnad:	  120	  SEK	  per	  katt 
Anmälningsavgiften	  betalas	  antingen	  
via	  Swish	  123	  150	  65	  67	  eller	   
PG	  89545	  -‐	  8.	  Ange	  ”KM	  2019”	  och	  
ditt	  namn	  på	  inbetalningen.	  	  
Vid	  anmälan	  ska	  du	  via	  e-‐post	  ange:	  	  
-‐ kattens	  namn,	  kön,	  födelsedatum	  
-‐ reg.	  nummer,	  ras,	  färg	  
-‐ klass	  (fertil,	  Kastrat,	  Ungdjur	  4	  -‐	  

10	  mån,	  Huskatt),	  
-‐ om	  den	  delar	  bur	  med	  någon	  	  
-‐ uppgift	  om	  kattens/katternas	  

ägare:	  namn,	  mobil,	  adress	  och	  	  
mailas	  till:	  Lena	  Wilhelmsson	  på	  
happy-‐days@hotmail.se	  som	  också	  
svarar	  även	  på	  övriga	  frågor.	  
Anmälan	  är	  bindande.	  
	  
ANMÄLNINGSTID	  
Anmälningstiden	  är	  från	  och	  med	  nu	  
men	  senast	  den	  13	  november. 
Vi	  räknar	  med	  att	  få	  plats	  med	  55	  
katter	  i	  lokalen.	  Om	  det	  blir	  för	  stort	  
antal	  katter	  anmälda	  prioriterar	  vi	  så	  
att	  det	  blir	  så	  många	  utställare	  som	  
möjligt.	  	  
Bekräftelsemejl	  skickas	  ut	  efter	  
anmälningstidens	  slut.	  
VACCINATIONER	  
Alla	  katter	  måste	  vara	  vaccinerade.	  
Vaccinationen	  får	  inte	  vara	  äldre	  än	  
ett	  år.	  Revaccinering	  senast	  15	  dagar	  
innan	  utställningen.	  Vaccinationsintyg	  
ska	  uppvisas.	  
Var	  rädd	  om	  din	  och	  andras	  katter	  -‐	  ta	  
bara	  med	  friska	  och	  pigga	  katter	  till	  
vårt	  Klubbmästerskap.	  
	  
ÖVRIGA	  KRAV	  
-‐ Alla	  katter	  måste	  vara	  minst	  4	  

månader	  gamla.	  	  
-‐ Huskatter	  över	  10	  månader	  ska	  

vara	  kastrerade.	  	  
-‐ Kattens	  klor	  ska	  vara	  klippta.	  	  
	  

	  

	  

	  
DOMARE	  

Annelie	  Persson,	  kat	  1,	  2,	  Huskatt 
Britta	  Kjellin,	  kat	  3,	  4,	  Huskatt 
	  
UTSTÄLLNINGSFORM	  
Detta	  är	  en	  inofficiell	  utställning	  där	  
resultaten	  inte	  räknas	  in	  som	  på	  en	  
officiell	  utställning.	  Certifikat	  delas	  
inte	  ut,	  vilket	  gör	  att	  det	  går	  bra	  att	  
ställa	  katter	  som	  är	  stoppade	  i	  FIFe	  på	  
grund	  av	  att	  de	  behöver	  ta	  utlands-‐
certifikat.	  	  
	  
Detta	  är	  en	  s.k.	  ”bära-‐själv”-‐
utställning.	  Om	  du	  behöver	  hjälp	  med	  
att	  visa	  din	  katt	  finns	  det	  tillgång	  till	  
erfarna	  deltagare	  som	  hjälper	  till.	  	  
Kontakta	  då,	  så	  fort	  som	  möjligt,	  
någon	  ansvarig	  för	  utställningen	  när	  
du	  kommer	  till	  Granngården	  
	  
BEDÖMNINGSKLASSER	  
Grundbedömning	  inom	  kategorierna	  
1,2,3,4	  och	  huskatt.	   
Bästa	  vuxen,	  ungdjur/junior,	  kastrat	  
och	  huskatt	  tas	  ut.	  Dessa	  vinnare	  
tävlar	  sedan	  om	  titeln	  årets 
’Klubbmästare	  2019’. 
Domarna	  tar	  ut	  var	  sin	  favorit	  och	  
publiken	  röstar	  fram	  sin	  favorit. 
	  
SIDOKLASSER	  
Anmäls	  till	  och	  betalas	  på	  plats	  via	  
SWISH,	  25	  SEK/sidoklass.	  	  
	  
INCHECKNING	  OCH	  HÅLLPUNKTER	  
Incheckning	  kl.	  09:00	  -‐	  09:30.	  
Bedömningarna	  börjar	  efter	  kl.	  10.00.	  
Utställningen	  öppnar	  för	  besökare	  	  
kl.	  10.00.	  	  

Lunch	  kl.	  13-‐14.	  
Utställningen	  stänger	  när	  finalen	  är	  
klar	  men	  senast	  kl.	  16.00.	  	  
Alla	  katter	  stannar	  hela	  dagen.	  
 
FÖRBEREDELSER	  OCH	  EFTERARBETE	  
Deltagare	  som	  har	  möjlighet	  får	  gärna	  
hjälpa	  till	  på	  fredagskvällen	  med	  att	  
lasta	  burar	  vid	  föreningslokalen	  på	  
Humlegatan	  18,	  kl.	  16:30.	  Alternativt	  
kan	  du	  möta	  upp	  vid	  Granngården	  ca	  
kl.	  17:00	  och	  hjälpa	  till	  att	  montera	  
upp	  bord	  och	  burar.	  Då	  kan	  du	  också	  
passa	  på	  att	  iordningsställa	  din	  bur	  
inför	  morgondagen.	  	  
	  
Efter	  mästerskapet	  hjälper	  vi	  alla	  till	  
att	  montera	  ner	  burar	  och	  bord	  och	  
kör	  det	  tillbaka	  till	  klubblokalen.	  	  
	  
KATTSAND	  
Kattsand	  får	  du	  själv	  ta	  med	  till	  
utställningen	  och	  även	  ta	  med	  den	  
därifrån.	  
	  
FÖRTÄRING	  
Klubben	  bjuder	  på	  enklare	  julfika.	  	  
Vill	  du	  bidra	  med	  något	  till	  fikat	  är	  det	  
mycket	  uppskattat.	  	  
Granngården	  bjuder	  alla	  deltagare	  på	  
kaffe.	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  


