inviterer til sin 29. og 30. internasjonale utstilling 15. og 16. juni 2019 i Ski Ishall, 1400 SKI – 2 sertifikat
Inngår i gratis *Tour de Katt-konkurranse 2019. Birma Spesial lørdag 15. juni! Se nederst for mer info!
Dommere
Kategorikompetanse
Laura Burani IT
Allround
Helene Lis SE [DK]
1, 3, 4
Aina Hauge NO
1, 3, 4
Marteinn Tausen IS
1B, 2, 3, 4
Raymond Alessandro Saetre NO [AT] 1, 2
Zvezdan Memedov SE
1, 2
Geir J. Edvardsen NO
1,2
Elin Hoffner SE
3, 4
Vanlige forbehold om dommere/andre endringer m.m.
Se vår hjemmeside for ny info: www.smaalenene-kk.no

PÅMELDINGSPERIODE: 11.02 - 20.05 2019

v/Else Bjerke Westre, Lyngvn. 43, NO-1825 Tomter.
IBAN: NO0905300940171, BIC: DNBANOKKXXX
Evt. betaling på utstillingen etter avtale: NOK 100,pr. utstiller i tilleggsavgift.
Evt. bankgebyrer må utstiller alltid selv betale i tillegg
ved hver enkelt utført betaling. Ved første
påmeldingsbetaling er gebyret på kr. 50 inkludert for
utenlandske utstillere for alle kattene som inngår i
betalingen der første katt koster kr. 400,-.
Avmelding etter 20. mai: Kun mot veterinærattest i hht.
regelverket.
BUR: Kun NRRs bur brukes.
Fritt burvalg i raden(e) der rasen din er plassert.

Utstillere i norske NRR-klubber: Meld på ONLINE
via MinKatt. Kattene skal være chippet.
Husk at det er én utstilling for lørdag og én for søndag.
Skal du stille katt begge dager, må du melde på to ganger.

Online entry: Foreign exhibitors: See below!
Katalogførte katter betales det for i hht. regelverket.
Betalte katter kan prioriteres foran ubetalte.
Utstillingsavgift og betaling pr.dag
NOK
Første katt utenlandske utstillere (inkl.
400
bankgebyrer ved betaling fra utlandet +
katalog)
Første katt norske utstillere inkl. katalog:
350
Hver neste katt for alle utstillere:
320
(NB! Evt.bankgebyr ved senere betalinger)
Seniorer/veteraner 7-10 år/10+ som også
150
stiller i kl.1-10:
Hvis de kun stiller som sen/vet:
300
Kull (min. 3 unger, 4-7 md):
300
Kullkatt også utstilt i kl.12 uansett eier
200
Avls-/oppdretterklasse
Gratis
Selskapskatt (ikke eget bur):
200
EMS-bestemmelse for ikke-utstilt katt
200
EMS-bestemmelse for utstilt katt:
100
Bytte av katt etter 20. mai:
100
Absentgebyr pr. katt (ubetalte absentkatter):
100
Purregebyr pr. gang alle:
100
Betaling på utst. og tilbakebetalingsgebyr:
100
Kun norsk valuta på utstillingen.
Påmeldingsavgiften betales til Smaalenene Katteklubb
samtidig med påmelding om annet ikke er avtalt:
Bankkontonr. 0530 0940 171 Se neste spalte →

Assistenter bes kontakte assistentleder Gudrun S.Wulff:
gudrunsw@online.no – tlf. +47- 97 07 02 36 Én assistent
pr. dommer. Godtgjøring assistenter: 350/dag + lunsj.
Presentasjon av kattene: FIFe Show Rules § 6.7.2 b/c.
Klasseendring/andre endringer: Skriftlig til
show@smaalenene-kk.no snarest mulig
Klasseendring/andre endringer meddelt på utstillingen:
NOK 50,- pr. påmelding med endring.
Tittelsjanse: Gi beskjed til show@smaalenene-kk.no
snarest mulig, og fortrinnsvis innen 3. juni.
Info kokarder, annonser, stand m.m.: kontakt
Roald Westre: leder@smaalenene-kk.no (+47-90991089)
Veterinærkontroll med stikkontroll:
Lørdag: 07.00 - 08.30. Søndag: 07.30 - 08.30.
Åpningstid for utstillere: Inntil kl. 18.00 begge dager.
Vi avslutter – som før – mye tidligere om mulig.
Overnatting:
Thon Hotel Ski , Jernbaneveien 8, 1400 Ski
- like ved jernb.stasj. Tlf.: + 47 - 64 85 35 00.
Kun 4 min. fra hallen med bil. Hotellets hj.side: (kart)
Overnatting ellers: Mastemyr/Kolbotn, Askim, Mysen,
Knapstad, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss: Se internet.
Informasjon ved henvendelse til
Kine Gundersen: +47 40 04 51 48
show@smaalenene-kk.no,
Else B. Westre:+47 97 12 98 04 post@smaalenene-kk.no
Roald Westre:+47 90 99 10 89 leder@smaalenene-kk.no
Vennligst ikke ring etter kl. 21.30 uten forhåndsavtale.
Adresse hall Ski: Teglveien 4 (sidevei til
Kjeppestadveien ved Ford), 1400 SKI.

Velkommen til en hyggelig SOMMERHELG hos oss!

FIFe’s og NRRs regler gjelder
Originaldokumenter som må medbringes: Vaksinasjonsattest, andre nødvendige attester (UR §§ 1.8, 3.4, 3.5), stamtavle m.
ID-nr., utstillerkort og kvittering for betalt utstillingsavgift. NB! Huskatter 10 måneder og eldre må være kastrert.

Birma Spesial lørdag 15. juni!
Meld på innen 19. mai til grensbraaten@gmail.com Mer info på Norske Birmavenners FB-side.

Online entry:
Foreign exhibitors/Exhibitors outside NRR
must register as a user in NRR’s MinKatt.
If you are already registered in NRR’s pedigree, either by owning a cat from NRR, by having previously
sold a cat to Norway, or by having exhibited in Norway in 2017 and/or 2018, then you need NOT create
a new user account, only request a username and password to the user account already registered. This
request must be sent to showentry@nrr.no.
Exhibitors who are not already registered, must create a user account via the MinKatt login page
https://katt.nrr.no/kirjaudu.aspx
If any questions, please contact Kine Gundersen, show@smaalenene-kk.no
An English version of this invitation, see http://smaalenenekk.no/onewebmedia/InvitationSmaal%20KK%202019.pdf

