
Happy Cat Club 

Inbjuder till internationell
      kattutställning den 26 och 27

  augusti 2023. Arboga Folkets Park
Vinbäcksleden 11, 73249 Arboga

Våra domare  Tider Lördag
Veterinärbesiktning 7.00-09.00

Thomas Dietz Bedömningarna börjar 09.30
Tyskland IDP Öppet för publik 9.30-17-00

Tider Söndag
Bedömningarna börjar 09.30
Öppet för publik 09,30-15-00

Oliver Dietz

Tyskland IDP Anmäl senast 23/7-23
Betala senast 30/7-23
Använd rätt anmälningsblankett.
Den finns att ladda ner på www.happycatclub.org 

Anmälningar kan skickas med email. 
Mary Lise Mailadressen räknas som underskrift.

   De Landtsheer
   Belgien LOOF Det kommer att vara ringar på utställningen  

(ungdjur,vuxna, kastrater och huskatter. Ringar    
anmäls på utställningen. 

 
 
Ställer du en dag så är det lördagen som gäller

Pam DelaBar NFCOs utställningsregler gäller 

Finland CFA (https://www.happycatclub.org/dokument.html

  



 

Anmälan Annonser

Skall vara din klubbs utställningsekreterare tillhanda Färdiga annonser skickas med anmälan eller separat till

senast 20/7 för vidarebefodran till Elin Salenius Salenius15@gmail.com senast 23/7

Bitte Magnusson bitte_3@hotmail.com Montrar

Sörby 101 Information om monterplats/ försäljning ges av

73197 Köping Emeli Sjögren emeli87@live.se

0762134546 senast 23/7

Avgifter Vi vill påminna att du inte får packa ihop och lämna

Första katt 350 kr / dag och 225 för följande katter utställningen förrän efter prisutdelningen  eller klockan
från samma hushåll. 18.00

Veteranklass kostar 100 kr / katt och dag (om katten Om något händer och du absolut måste lämna utställning

enbart anmäls som veteran är avgiften 350 resp 225 kr) tidigare måste du begära dispens.

Kullklass kostar 350 kr /dag (kattungarna ska vara De enda som kan bevilja sådan dispens är

mellan 3-6 månader) Bitte Magnusson och Elin Salenius

Färgbedömning kostar 50 kr Assistent

Har du egen bur , OBS uppge storleken på den Är du intresserad av att gå assistent . Anmäl det direkt 

Ringar kostar 100 kr/ katt och anmäls och betalas på anmälningsblanketten eller till Bitte Magnusson

på utställningen Kontaktinformation 

Avgiften betalas in på HCCs Bankgiro 5186-1821 eller Anmälningar, strykningar, ändringar

swish 1236686646 senast 30/7 Bitte Magnusson 0762134546

Försenad betalning medför en straffavgift på 50 kr 

katt/dag Ekonomiska frågor 

Våra utländska vänner kan betala när dom kommer. Anna Georgenson 0707179796

Vid ev. Avanmälan före 23/7 betalas utställnings-

avgiften tillbaka med ett avdrag på 50 kr. Detsamma Övriga frågor

gäller vid avanmälan med giltigt veterinär/läkarintyg. Bitte Magnusson 0762134546

Glöm inte att göra cert och klassändringar senast 7/8.       OBS!! Vill du bara ställa ut 1 dag är det lördag som 

Kom ihåg att ta med stambok, huskattsbevis och gäller eftersom vi bara har veterinärincheckning då.

Vaccinationsintyg. Skicka inte anmälan på annat sätt än mail eller brev. 

Kattera ska vara kattpestvaccinerade mindre än 2 år före

utställningen och vaccinerade mot kattsnuva mindre än Cert eller placeringar i ringar tagna på WCF.

1 år före utställningen. Den första vaccinationen får inte utställningar före 2021-01-01 får medräknas

göras senare än 14 dagar före utställningen.

Glöm inte hörselintyg för vita katter.

Huskatter över 10 månader ska vara kastrerade.
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