
Värmlands Kattklubb
inbjuder till våra 58:e och 59:e internationella 
utställningar den 1 och 2 juli 2023 i Forshaga

Två certifikat på en helg! Välj en dag eller kom båda!
DOMARE
Luigi Comorio (IT) .....................Allround
Michael Edström  (SE)...............Allround
Dorte Kaae (DK) ........................Allround
Aliosha Romero (IS) ..................Allround
Hannah Jensen (SE) .............Kat 1, 2 & 3 
Annika Berner (SE) ...................Kat 1 & 2
Lena Björkander (SE) ...............Kat 1 & 2
Åsa Carnbrand (SE) ..................Kat 1 & 2
Alessandro Ghibaudio (IT) .......Kat 1 & 2
Malin Sundqvist (SE) ................Kat 1 & 2
Ulrika Eriksson (SE) ..................Kat 3 & 4
Reservation för eventuella ändringar. 

LOKALEN  är Ängevi Ishall, Storgatan 2A i 
Forshaga, ca 2 mil norr om Karlstad. 

PRISER mottages tacksamt och skickas  
eller anmäls till 
Maria Asp-Magnusson
Armégatan 6, 667 32 Forshaga
Tel 0705-87 46 14, johan.maria1@gmail.
com. Vi behöver uppgifterna senast 
2023-06-11 för att få med dem i katalogen.

MONTERPLATSER bokas hos
Anne-Marie Larsson
Mörnersbergsv. 21, 660 52 Edsvalla
Tel 054-54 44 51, 
anne-marie.katt@bredband.net 

ANNONSER, bokas hos 
Rikard Elofsson
Annebergsg 57, 667 31 Forshaga
Tel 070-218 79 57, elof@elof.com
Priser för uppfödare: 
1/1 sida SEK 250, 1/2 sida SEK 150
Vi tar endast emot färdiga original och 
behöver ha samtliga annonser senast 
2023-06-11. Katalogen trycks i A4-format. 

ÄGAREN  eller dennes ombud bär 
själv fram sin katt eller säger till vid 
domarbordet i god tid så att assistenten 
kan hämta katten för bedömning.

EGEN BUR är inte tillåtet, vi använder 
SVERAKs burpool. Katter som ställer 
enbart söndag har fri burplacering.

Utställningen är BEGRÄNSAD till ca 
400 katter per dag. I första hand gäller 
ras/domarfördelning, i andra hand 
inbetalningsdatum.

ANMÄLNINGSTIDEN är mellan 
2023-05-08 och 2023-06-04.
Anmälan görs i första hand online 
på minakatter.sverak.se. Utländska 
utställare kan anmäla via formulär, se vår 
hemsida www.varmlandskattklubb.se när 
anmälningstiden börjar.
Kan du ej anmäla online skickar du 
en blankett per katt till din klubbs 
utställningssekreterare. 

Mottagare av anmälningar:
Annika Elofsson
Annebergsg 57, 667 31 Forshaga
annika@elof.com

ANMÄLNINGSAVGIFTER per dag
Per katt klass 1-12, 14: SEK 390
Kullklass (minst tre katter anmälda i klass 
12): SEK 250 
Kontrollklasser*: SEK 200
Senior, Veteran*: SEK 150
Avel*: SEK 0
Uppfödning SEK 0
*om även ställd i annan klass, annars full 
avgift. Katalog ingår. Vi kan tyvärr inte ta 
emot sällskapskatter.

BETALNING ska i första hand ske via 
shop.varmlandskattklubb.se. Kontakta 
kassör Rikard Elofsson, elof@elof.com, 
för alternativ. Anmälan är bindande. 
Avanmälan efter sista anmälningsdag 
endast mot veterinärintyg. 

ASSISTENTER ersätts med SEK 390  och 
mat. Kontakta Camilla Wester
0735-086083 , camilla.wester@ica.se. 
Ange om du vill kvitta ersättningen mot 
anmälningsavgift.

På söndagen är det TIDIG HEMGÅNG för 
de katter som inte är nominerade!

DISPENSANSÖKNINGAR kommer inte att 
beviljas. Utställningen öppnar för publik 
09:00 och stänger senast 18.00.

Utgåva 3 2023-03-07

FIFES OCH SVERAKS REGLER gäller 
liksom Jordbruksverkets hälso- och 
gränsbestämmelser. För mer information, 
se www.sverak.se respektive 
www.jordbruksverket.se. 
Alla funktionärer (klubbfunktionärer, 
elever, assistenter, domare) som är 
enskilda medlemmar i en SVERAK-
ansluten klubb är försäkrade mot 
olycksfall genom SVERAK.

VETERINÄRBESIKTNING & INCHECKNING 
är mellan 07.00 och 08.30 både lördag 
och söndag. Veterinärbesiktningen 
kommer att ske genom stickprov både 
lördag och söndag. 

KLASSÄNDRINGAR meddelas  Annika 
Elofsson per epost senast en vecka före 
utställningen. 

Kan din katt ta TITEL? Kom ihåg att visa upp 
tidigare bedömningssedlar i sekretariatet 
innan bedömningarna börjar. Kan din 
katt bli Supreme? Meddela gärna Annika 
Elofsson innan utställningen.

UPPLYSNINGAR (EJ EFTER 21.00) fås av
Annika Elofsson
0709-82 93 47, annika@elof.com

Kommer du med HUSVAGN/HUSBIL? 
Vi har ett begränsat antal platser med 
el i anslutning till hallen. För bokning, 
kontakta 
Stephen Barnes, 070-617 04 92
stephen.barnes123@gmail.com
senast 2023-06-18. Det går alltid bra att 
fricampa på parkeringen.

HOTELL, glöm inte tala om att ni har katt 
med.
Scandic Hotell 054 - 776 45 00
Forshaga turistbyrå 054 - 17 20 00
Karlstad turistbyrå 054 - 540 00 00

Har din katt blivit sjuk och inte kan komma 
ska du skicka ett VETERINÄRINTYG  
senast 2023-07-16 till:
Rikard Elofsson
Annebergsg 57, 667 31 Forshaga


