
 Skånes kattklubb 
 bjuder in till sina 41 och 42 internationella kattutställningar 

  den 12-13 augusti 2017, Halmstad Hundarena, SKEDALA 

Alla raser båda dagarna 

 

  

 
Anmälnings- och betalningstid 

 
Anmälningsavgifter 

9 juni – 27 juni 2017 Första katt/kull (inkl 1 katalog) 330 SEK/dag 
 Påföljande katter (med samma ägare) 300 SEK/dag 
Alla anmälningar är bindande.  Svenska utställare uppmanas att 
använda onlineanmälan http://minakatter.sverak.se Handledning 
hittar du på SVERAKs hemsida, www.sverak.se  

Individuell bedömning av kattunge * 150 SEK/dag 
Veteran/Senior ** 50 SEK/dag 
Uppfödning 0 SEK/dag 
Avel **  0 SEK/dag  
Byte av katt mellan 29 juni – 20 juli 150 SEK 

Foreign exhitors and Swedish cats under registration send your 
notification(s) through your own cat club to: zimxaras@outlook.com  

*   Vid anmälan även i kullklass annars hel avgift 
**  Vid anmälan även i ordinarie klass annars hel avgift 

 
Anmälan anses komplett när korrekta uppgifter lämnats och när 
inbetalning kommit klubben tillhanda. 

Betalning sker till:  
SkKK Bankgiro: 740-9725 or 
IBAN  SE25 8000 0821 4992 4435 7597 BIC  SWEDSESS 

 
Vid för många anmälda katter sker återbetalning med hänsyn till 
inbetalningsdatum och rasfördelning. 
 

OBS! OBS!  
Märk betalningen med 1) KATTENS REGISTRERINGNUMMER,  
2) EMS-kod och 3) ägarens namn och telefonnummer.  
Gärna även e-postadress (om det får plats). 
 

FiFes och SVERAKS utställningsregler gäller. 
Du ansvarar själv för att kontrollera att anmälningsuppgifterna är korrekta och att anmälan kommit fram. För allmänna utställningsfrågor, fråga 
i första hand din egen klubb. 
 

VETERINÄRBESIKTNING & INCHECKNING Övrig information 
Lördag: 07.30 – 9.00. Söndag 07.30 – 08.30 Jordbruksverkets hälso- och gränsbestämmelser gäller.  
Veterinärbesiktningen kommer att ske som stickprov. Assistenter visar upp katten för domaren men ägarna ansvarar   
Giltig vaccination och Idmärkning ska uppvisas  för att katten kommer fram till domarringen 
Huskatter äldre än 10 månader ska ha kastreringsbevis Titelkokarder är gratis, övriga kokarder finns till salu 
Vita katter ska ha hörandeintyg Utställningen stänger för utställare senast kl 19 
Katt under registrering skall ha intyg om pågående registrering Utställningen är begränsad till ca 300 katter per dag 
 Eventuellt kommer tidig hemgång att erbjudas 
ASSISTENTER ersätts med 350 SEK/dag (ej SkKK-medlem) samt mat  Egna burar är INTE tillåtna! 
Kontakta Birgitta Schmidt  e-post: birgittaschmidt@telia.com    
  

ANNONSER  Logi/Boende 
Pernilla Nydahl,   e-post: zimxaras@outlook.com Tourist Bureau:  www.destinationhalmstad.se/ 
 Tallhöjdens värdshus:  www.tallhojden.se 
 
MONTRAR 

Hökagårdens hunddagis och pensionat:  
http://www.bedandbreakfast-hokagarden.se/  

Siv Lundgren, 042-22 60 10 e-post: kassor@skkk.se Begränsat antal platser till husbilar/husvagnar – anmäl intresse till 
kassören kassor@skkk.se 

PRISER tar vi med glädje emot (senast 1 augusti)  
Kontakta Jessika R Bergman e-post: ledamot2@skkk.se 

 

  
  
  
  
  

 

Inbjudna domare    
Anna Wilczek PL Kat Allround Bette Lind DK Kat 1, 2 
Zvezdan Memedov   SE Kat 1, 2 Lena Vencliková   CZ Kat B, 2, 3, 4  
Ulrika Eriksson SE Kat 3, 4 Lene Hodal Glem DK Kat B, 2 
Petra Snajdrová CZ Kat   1, 3, C Nurit Pahl IL Kat  Allround 
SkKK reserverar sig för eventuella ändringar och tillägg.  
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