ÖSTKATTEN
inbjuder till sin 83:e och 84:e
internationella kattutställning
9-10 oktober 2021
Åby, Åby Tennishall
DOMARE
Marie Westerlund
SE
Allround
Jörgen Billing
DK
Allround
Michael Edström
SE
Allround
Glenn Sjöbom
SE
Allround
Helene Lis
SE
Allround
Åsa Carnbrand
SE
1,2
Malin Sundqvist
SE
1,2
Lena Björkander
SE
1,2
Sirpa Lindelöf
SE
2,3,4
Martti Peltonen
SE
2,3,4
Ulrika Eriksson
SE
3,4
Med reservation för ändringar, ev. bjuds fler domare in.
AVGIFTER
Per dag/katt, katalog ingår
Senior,veteran (om ställd i annan klass)
Uppfödning,(om ställd i annan klass) Avel
Kullklass (minst 3 kattungar ställs i klass 12)
Färgbedömning

390:150:100:150:100:-

Vid återbetalning uttages en administrationsavgift på 100:oavsett anledning.
Efter anmälningstidens slut OBS! endast mot av SVERAK
godkänt veterinärintyg enligt utställningsreglerna § 1.15
https://www.sverak.se/wpcontent/uploads/2019/03/blnr_3020_veterinarintyg_utstallning.pdf

ANMÄLNINGSTID
2 september – 15 september
Byte av katt endast efter överenskommelse med
sekretariatet Anna, show@ostkatten.com
INBETALNING bg: 5172-6149
Swish 123 539 5033
Vid betalning ange REGNR för varje utställd katt, dag, samt
ägarens namn och telefonnummer. Samma ägare anges på
betalning som anmälningsblanketten.
Handledning hittar du på SVERAKs hemsida www.sverak.se
ANMÄLAN
Svenska utställare ombeds att använda online-anmälan
http://minakatter.sverak.se
Egna burar är inte tillåtet.
Katter under registrering samt utländska utställare skickar
anmälan via egen klubb till Pernilla Nilsson

utssek@ostkatten.com
Anmälan är bindande.
Observera att anmälan är komplett först när både
anmälan och avgift är klubben tillhanda!
ÖSTK förbehåller sig rätten att fördela platserna efter
kategori/ras.

Aktuell information finns på www.ostkatten.com
NY SOM UTSTÄLLARE
Kontakta Pernilla Nilsson 0702-33 20 87

utssek@ostkatten.com

KLASSÄNDRINGAR OCH TITEL
Klassändringar samt om katten kan ta Supreme titel på
utställning meddelas snarast till show@ostkatten.com
ASSISTENTER
Vill du gå assistent, kontakta chefsassistent Eta Kvarnbergs.
tfn 070-960 66 74 eller eta_k@hotmail.com
Ersättning utgår med 400:-/dag samt lunch och fika.
PRISER
Priser mottages tacksamt
Lisa Bokull, prisrum@ostkatten.com
MONTRAR, ANNONSER
Priser mottages tacksamt

montrar@ostkatten.com
Katalogformat A4
skickas till:
Victoria Nilsson
tfn. 0703-06 33 09
Valstaängen 2
611 92 Nyköping
Svart-vit
1/1 sida 400 kr, ½ sida 250 kr/katalog
ALLMÄN INFORMATION
Vi kommer följa folkhälsomyndighetens rekommendationer
angående sammankomst.
Utställningen kommer att vara kontantfri och betalningar
görs via swish i cafeteria, lottstånd mm.
Utställningen kommer att vara publikfri och vi ombeder
utställare att vara max 1 pers/katt.
Det är en bära själv-utställning.
Stickprovskontroll vid veterinärbesiktningen båda dagarna
07.30-08.45 Sista dag för vaccination är senast 15 dagar
innan utställning.
FIFes och SVERAKs regler gäller liksom Jordbruksverkets
hälso- och gränsbestämmelser. För mer info.
www.sverak.se respektive www.jordbruksverket.se
Stamtavla/huskattbevis/under reg. intyg samt giltigt
vaccinationsintyg ska uppvisas.
Kokarder 30:- titlar gratis.
Hemgång för utslagna katter tillåts efter att
grundbedömningarna är klara och innan panelen startar.
Utställningen stänger efter panelens slut.
LOGI
Scandic nord,

Enkelrum: 990:- exkl. katt, 1190:- inkl katt.
Dubbelrum: 1090:- exkl katt, 1290:- inkl katt.

(uppge Östkatten när du bokar)
Glöm inte att tala om att du ska ha katt med dig!
UPPLYSNINGAR (ring inte efter kl 21.00)
Allmänt/Kommisarie
Anna Wideström 0734-18 41 56

show@ostkatten.com
Ekonomi
Monica Palombo 0760-11 29 92

kassor@ostkatten.com
Varmt välkomna till en trevlig helg i Åby!

