
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Phillipa Mary Holmes 
Storbritannien, AB – WCF 

 

Roman Nitsenko 
Ryssland, AB - WCF 

 

Brigitta Redford 
Tyskland, AB - WCF 

 

 

 

 

 

 

WCF-ringar! 

Vi kan ta emot ca 120 

katter per dag 

Tider: 
Lördag: 

Veterinärbesiktning 07.00 – 09.00 

Bedömningarna börjar 09.30 

Öppet för publik 10.00 – 17.00 

 

Söndag: 

Bedömningarna börjar 09.30 

Öppet för publik 10.00–15.30 

 

Utställningen beräknas pågå till 

ca kl. 18.00 båda dagarna 

 

 

 

 

 
Använd gärna vår Anmälan-on-line på SNRF:s hemsida! 

Den vanliga anmälningsblanketten finns under Utställningar/Dokument. 

Eventuella ändringar och info meddelas på SNRF:s hemsida och på Facebook gruppen SNRF utställningar  

 

 

 

 



Ska vara din klubbs utställningssekreterare tillhanda senast 

den 5 oktober för vidare befordran till Sirkka-Liisa 

Lundbergs senast den 10 oktober. Använd gärna e-post! 

Du som anmäler on-line, skicka en kopia på din 

bekräftelse till din utställningssekreterare! 

Uppge tydligt på blanketten/formuläret vilka dagar katten 

ska ställas ut. Endast en anmälan per klass behövs. Din 

anmälan är bindande efter den 10 oktober. Bekräftelse 

sänds endast ut om du lämnar aktuell e-postadress 

 

Första katt 375: - per dag. Övriga katter från samma 

hushåll 200: - per dag. 

Veteranklassen är avgiftsfri, om katten deltar i annan klass 

också. Om katten enbart anmäls till veteranklassen är 

avgiften som ovan.  

WCF-ringarna anmäls och betalas på plats, 100: - per katt 

Färgbedömning är avgiftsfri om katten deltar i 

utställningen. Färgbedömning för katt som inte deltar i 

utställningen kostar 150: - 

 Avgiften ska betalas in på SNRF:s PG 11 69 49- 9 eller 
BG 5239-0085. Vid betalning från utlandet: 

 IBAN SE47 9500 0099 6026 0116 9499 

 SWIFT (BIC-code) : NDEASESS 

  

 Vid ev. avanmälan efter 10 oktober betalas 
anmälningsavgiften tillbaka endast mot uppvisande av 
veterinär- eller läkarintyg, som ska vara SNRF tillhanda 
senast 6 dagar efter avslutad utställning.  
 

 Exp.avgift om 50 kr tas ut vid återbetalning och vid 
fakturering av utebliven anmälningsavgift. 
 

Om katt/katter avvisas från utställningen, betalas avgiften 

inte tillbaka. Vi tar inte emot byten av katter efter 10 

oktober.  

Enkelbur: 60 x 80 x 60 cm 

Dubbelbur: 60 x 120 x 60 cm 

Burarna ställs i enkla rader med utställare på ena sidan och 

besökare på den andra. 

Om du tar med egen bur, ange måtten på anmälan 

. 

Manus till oss senast 15 oktober. Skicka annonsen digitalt i 

storleken A4 till sirkka-liisa.lundbergs@outlook.com 

Katalogen trycks i A5-storlek. Helsida (A5) 500 kr/företag 

och 250 kr/uppfödare.  

 att ta med raskattens stamtavla/huskattens 
huskattbevis och vaccinationsintyg, 

 att katterna ska vara vaccinerade med giltig 
vaccination mot kattpest och kattsnuva, 

 att bifoga hörselintyg på vit katt, om den ställs ut 
första gången, 

 att huskatter över 10 månader ska vara kastrerade. 

 

Anmälningar, avanmälningar och ändringar  

Sirkka-Liisa Lundbergs 

Betgatan 43, 754 49 Uppsala 

Telefon: 018 – 25 02 65 

E-post: sirkka-liisa.lundbergs@outlook.com 

 

Ekonomiska frågor 

Maria Mattsson  

Telefon: 070-821 60 85 

E-post: kassor@snrf.org 

 

Priser – sponsring och montrar på utställningen 

Alexandra Holmgren 

Telefon: 070-668 49 32 

E-post: alexemt@hotmail.com 

Vill du ha ditt hederspris omnämnt i katalogen, skriv på 

anmälningsblanketten till vilken/vilka katter du vill skänka 

pris. 

Utställningshallens adress 

Kungsgatan 10, Kungsör – parkering finns 

VIKTIGT! Vi ber dig att ta med inneskor och använda dem i 

utställningslokalen för att respektera Hundarenans regler 

Herrfallet stugby, Arboga 0589-401 10 
Dinners Hotell, Arboga 0589-125 50 
Rasta Arboga 0589-124 00 
Arboga Stadshotell 0589-129 80 
  
  
 

Reglerna finns på www.snrf.org under rubriken Utställning 

 

Snälla du! 

Om du får förhinder i sista stund 

Vänligen kontakta 
 

Maria Lööf  070-631 59 47 

Sirkka-Liisa Lundbergs 070-376 84 42 


