Felis Danica inviterer til National Udstilling
den 29. og 30. september 2018 – 2 dage, 1 certifikat
Lørdag: kategori 1, 3, 4 og huskatte
Søndag: kategori 2
i Forum København, Julius Thomsens Plads 1, 1925 Frederiksberg C
Udstillingen afholdes som en del af messen ’Vores levende hobby’ og
der vil derfor være andre dyr i hallen mens vi holder udstilling!

Inviterede dommere:
DK Bette Lind, kategori 1 og 2
DK Pia Nyrup, kategori 2, 3 og 4
Allround-dommer – kommer snart!
Med forbehold for ændringer

Udstilleren skal selv hente og præsentere katten for dommeren

Der åbnes for tilmelding den 6. august 2018
Tilmelding kan ske online på www.racekatten.dk - der kan ikke
tilmeldes pr. mail, kun online-tilmeldinger modtages.
Sidste til- og afmeldingsfrist er den 17. september 2018

National udstilling betyder, at der kun
kan udstilles i de nationale klasser:
Klasse 12 – killing
Klasse 11 – ungdyr
Klasse 10 – kastrat, åben klasse
Klasse 9 – fertil, åben klasse
samt huskat, kuld, veteran, pensionist

Priser
Pr. tilmeldt kat (klasserne 9, 10, 11, 12, huskat)
1 kat alene i dobbeltbur
Kuld 4-7 mdr. (mindst 3 killinger)
Veteran-/pensionist klasse (ekstra)
Avls -/opdrætsklasse (ekstra)
Farvebedømmelse (ekstra)
Kat udenfor bedømmelse
Til salg bur

200 kr.
300 kr.
250 kr.
50 kr.
50 kr.
100 kr.
100 kr.
150 kr.

eller når halkapacitet er nået.
Åbningstider
Betaling af udstillingsgebyr

Udstillingen åbner for publikum kl. 10.00.

Skal forudbetales via Racekattens hjemmeside senest 8 dage før

Ingen katte må forlade udstillingen før messen lukker (kl. 18 om

udstillingen. Husk at medbringe kvittering for betaling.

lørdagen, kl. 17 om søndagen).

To our foreign exhibitors

In our webshop we accept international credit cards

Dyrlægekontrol
Mellem kl. 9.00 og 9.30 Alle kattene skal være i bur senest kl. 9.45.

Stewarder

Seneste vaccination ifølge Felis Danicas regler – senest 15 dage før

Er meget velkomne og bedes kontakte chefsteward Lisette

udstillingen - dette gælder også revaccination. Vaccinationer er

Siigaard Henriksen pr. e-mail: chefsteward@racekatten.dk.

gyldige til den af dyrlægen fastsatte dato. Dato skal dokumenteres

Meld dig inden udstillingen som steward og du går forrest i køen

med pas, sundhedsbog eller lignende.

ved indtjek.
Stewarder aflønnes med 200 kr. kontant samt frokost.

Spørgsmål?
Kontakt Susanne Høj Andersen pr. mail på
b-susanne@racekatten.dk

