-Är du eller din katt nybörjare?
-Vill du passa på att lära dig mer om utställning?
-Eller vill helt enkelt träffa trevliga klubbmedlemmar?
-Klubbmästerskapet är då ett ypperligt tillfälle !

Inbjudan till Calmare Kattklubbs klubbmästerskap 2016
Datum:

Söndagen den 6 november

Plats:

Örsjö Bygdegård. Örsjö ligger c:a 2 mil utanför Nybro mot Växjö

Anmälan:

Anmälningstiden är mellan den 3/10 -27/10 2016.
Skickas till Ingrid Sylvander via mail eller vanlig post.
Postadress: Stallvägen 11, 382 94 Nybro
Mail: ingrid.s@calmarekk.se
Använd SVERAK:s anmälningsblankett. 1 katt/blankett.
Följande klasser gäller:
Öppen - alla fertila katter, oavsett titel över 10 månader
Kastrat - alla kastrater, oavsett titel över 10 månader
Junior - alla katter (hona och hane) 7-10 månader
Ungdjur - alla katter (hona och hane) 4-7 månader
Roliga sidoklasser. Anmäls på plats. 20:-/klass.Anmäl till en eller alla.

Pimpa din bur i Hallowen-tema och vinn pris för bästa burpyntning!!

Avgift:

150:-för första katt.
100:- för katt 2 och efterföljande katter
Betalas in samtidigt som anmälan görs.
CK:s postgiro: 429 75 39-1 eller swisha 1230858464 Skriv i medd. Ägarens namn,
LOnr,klass ev KM2016 om det får plats
Det är en bära själv utställning. Hjälp finns av assistent för den som behöver.
Bekräftelse skickas endast ut via mail, så glöm inte den på anmälningsblanketten.
OBS !!! Inga byten eller ändringar efter den 27 oktober.

Domare:

Annika Billing
Mats Askett
Fördelningen meddelas på CK:S sida på facebook och på CK:s hemsida
www.calmarekk.se minst 14 dagar innan utställning. Fördelningen blir beroende på
hur anmälningarna hamnar i de olika kategorierna.

Incheckning:

Mellan 08.00 – 09.00.

Glöm inte stamtavla/vaccinationsintyg
Tänk på att katter alla katter ska vara ID-märkta.
Ta med kattsand och all övrig utrustning till utställningsburen.
SVERAK: s och FIFE:s utställningsregler gäller! Även vad gäller vaccinationer.
Vacc varje år, minst 2 v innan utställning .
Bedömningarna beräknas börja kl 09.30
Frågor:

Kontakta Ingrid Sylvander 0481-515 15 eller mail ingrid.s@calmarekk.se
Inga dispenser att gå tidigare delas ut.

Vägbeskr:

www.eniro.se

Öppettider:

För publik mellan 09.30 - 15.00, entréavgift
Servering: Smörgåsar och fika till bra priser kommer att finnas.
Litet Lotteri
Montrar att handla till din katt finns på plats

Hjälp med att bygga?
På lördagen bygger vi upp utställningen!! Passa på att få en inblick av vad som görs
inför en utställning. Om vi är flera som hjälps åt är det roligare och det tar cirka 2-3
timmar. Det finns enklare och lite tyngre uppgifter. För mer info och tider kontakta
Ulla-Britt 070 2276678 eller Ingrid (se uppg ovan)
Håll utkik på hemsidan vilken tid vi startar. Troligen ca kl 10.
Hjälper du till ett par timmar så får du klä din bur när vi är klara!

Har du funderat på att gå assistent någon gång ???
Då har du chansen att testa under lugna förhållanden. Vi kan ordna så att du kan få
prova på i samband med klubbmästerskapet. Anmäl ditt intresse samtidigt med din
katts anmälan eller kontakta Anita , anita@calmarekk.se

VÄLKOMNA !

