Kattklubbar i samarbete

EVENEMANGSSIDA med mer info
Du hittar mer information om
denna katt-träff på vår
evenemangssida på Facebook.
Länken dit hittar du på
klubbarnas Facebook-sidor.

Du kan även ladda ner en QR-läsare
till din mobil i Play eller App Store.
Scanna sen av koden nedan så länkas
du direkt till evenemangssidan

Vad gör alla kattälskare lörd-sönd 9-10 juni?
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atter och kattsport. Fördjupa dina kunskaper tillsammans med kattvänner. På dagtid utbildar vi oss och på kvällen träffas vi runt grillen och umgås. Platsen allt utspelar sig på är i Medåkers Bygdegård, strax utanför Arboga i Västmanland och arrangör är KLISA, Kattklubbar i Samarbete.

yssna, lär och ställ frågor till våra föreläsare. På plats dessa dagar finns specialister på kattens hälsa, sjukdomar och näringslära. Vi ska även kika
på detta med katter och avtal, till hjälp har vi en jurist på plats. Vi kommer även att få lite information från vårt kattförbund SVERAK.

huvudet på en domare är en uppskattad föreläsning med FIFe domaren Hannah Jensen. På en kattutställning, precis som på en fotbollsmatch,
står alltid experterna brevid planen, eller? Nu har du chansen att få en inblick i en domares tankegång och katt-vardag, eller helg...
om du förstår är detta en unik möjlighet, dvs att få ta del av dessa experters föreläsningar. Du bjuds på lunch båda dagarna, dessutom ingår
hemlagat fika båda dagarna. Är du kvar på lördagskvällen ingår även grillat kring lägerelden. Allt detta till en kostnad av 0 kr. Ja, du läste rätt.
llt som krävs är att du är medlem i någon av klubbarna ovan som ingår i KLISA och att du anmäler dig enligt nedan. Anmälan är bindande, detta
då antalet platser är begränsat och kvoterat per klubb. Behöver vi säga att du måste anmäla dig omgående för att vara garanterad plats…

Helgens schema (med reservation för ev. ändringar)

Lördag
09.00-09.30 Inskrivning (drop in)
Introduktion och information om helgen
FIP – Vägen framåt (Anna-Lena Berg, Leg. Vet.)
I huvudet på en domare (Hannah Jensen, Int. FIFe domare)
13.00-14.00 Lunch
I huvudet på en domare med Hannah Jensen forts.
Kattens övervikt (Leg.Vet Dag Wilhelmsen, Royal Canin)
19.30
Grillfest och aktiviteter
Söndag
09.45-10.00 Samling
SVERAK – är det vi eller är det dem? (Representant för SVERAKs styrelse)
Katter och avtal (Anna Wockelberg jurist)
13.00-14.00 Lunch
Katter och avtal Anna Wockelberg forts.
Hjärtsjukdomar, HCM screening och forskning om hjärta hos katt. (Sofia Hanås,
chefsveterinär Evidensia Västerås, hjärtspecialist samt forskare vid SLU).
16.00
Avslutning

OBS! Antal platser är begränsade, anmälan senast 25 maj
Anmälan görs till Eva Porat på e-post: eva.porat@nerk.se
Gratis parkering och gräsmatta med gott om plats för bilar, husbilar, husvagnar och tält
OBS, alla platser är utan el. Boende ordnas av deltagarna själva, inom 10-20 km finns hotell.
Har du inte möjlighet att ordna boende, kontakta Barbro Åberg på barbro.aberg@nerk.se

WOW!
EN HELT
GRATIS
KATTHELG!
OCH DESSUTOM MED
ALL INCLUSIVE! SKYNDA
OCH ANMÄL ER REDAN NU!

- VARMT VÄLKOMNA -
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Fika med
hembakt ingår
både för och
eftermiddag

Mer information om arrangemanget på klubbarnas hemsidor, samt i Facebook-evenemanget
Frågor om medlemskap, ev. samåkning och eller om du är intresserad av att hjälpa till vid evenemanget, kontakta din klubb
- Malin Sundqvist, Mellansvenska Kattklubben (MSK), 070 765 85 46 ordforande@mellansvenskakattklubben.se
- Ulrika Stefansson, Västerås Kattklubb (VRK), 070 5826289 ordforande@vasteraskattklubb.se
- Inger Andersson, Värmlands Kattklubb (VÄK), tel 076 810 30 03 inger.andersson@varmlandskattklubb.se
- Eva Porat. Nerikes Kattklubb (NERK) 070 810 25 26 eva.porat@nerk.se
- Lars Hammar, Dalälsvskatten (DÄK) 070 225 09 01 lars@dalalvskatten.se
- Annika Ågren, Gestrica Kattklubb (GEK) 070-852 75 27 gek@gestricakattklubb.se

