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TIDER 

Lördag: Veterinärbesiktning 07.00 – 09.00 

Bedömningarna börjar 09.30  

Öppet för publik 10.00 – 17.00  

Söndag: Veterinärbesiktning 07.30-08.30 

Bedömningarna börjar 09.00  

Öppet för publik 10.00–15.30  
Utställningen beräknas pågå till ca kl.17.00 båda dagarna 

Använd gärna våran online anmälan, den finns att hämta på HCC:s hemsida  
Den vanliga anmälningsblanketten finns att ladda ner under utställningar/dokument 

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

 



Anmälan      
Ska vara din klubbs utställningssekreterare   
tillhanda senast den 20 juli för vidare befordran       
till Berit Magnusson senast den 20 juli. Använd      
gärna e-post! Du som anmäler online, 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 20 juli. 
Bekräftelse sänds endast ut om du lämnar     
aktuell e-postadress.                                        
                                                                                            

Avgifter  
Första katt 375 kr/dag och 200 kr/katt och dag 
för följande katter från samma hushåll.  
Veteranklassen är avgiftsfri, om katten deltar i 
annan klass också. Om katten enbart anmäls till 
veteranklassen är avgiften som ovan. 
                                                                                                      
WCF-ringen som endast hålls på lördagen  
anmäls och betalas på plats, 100:- per katt. 
Uppfödar- och Avelsklass samt färgbedömning  
är avgiftsfria om katten deltar i utställningen. 
Färgbedömning för katt som inte                 
deltar i utställningen kostar 150:-. 
 
- Betala gärna på vårat Swishnummer: 1236686646 
- Avgiften kan även betalas in på BG 5186-1821 
- Vid betalning från utlandet: IBAN SE82 8000 0818 
2801 3153 0081 
- BIC SWEDSESS 
- Vid ev. avanmälan efter 20 juli betalas  
anmälningsavgiften tillbaka endast mot  
uppvisande av veterinär- eller läkarintyg, som  
ska vara HCC 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 3 augusti. 

 
Burar 
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. 
 

Annonsering 

Manus till oss senast 19 augusti. Skicka annonsen  
digitalt i storleken A4 till marilin7878@gmail.com  
Katalogen trycks i A4-storlek. Helsida (A5) 500 
kr/företag och 250 kr/uppfödare. 

Glöm inte 
- att ta med raskattens stamtavla/huskattens       
huskattbevis och vaccinationsintyg,  
- att katterna ska vara kattpestvaccinerade mindre än 2 
år före utställningen, 
- att bifoga hörselintyg på vit katt, om den ställs ut 
första gången,  
- att huskatter över 10 månader ska vara kastrerade. 
 

Kontaktuppgifter 

Anmälningar, avanmälningar och ändringar  
Berit Magnussson 
Sörby 101 73197 Köping  
Telefon: 0762134546  
E-post: bitte_3@hotmail.com 
 
Ekonomiska frågor  
Elin Salenius  
Telefon: 076-6330895 
E-post: salenius15@gmail.com 
 
Priser – sponsring och montrar på utställningen  
Elin Salenius  
Telefon: 076-6330895 
E-post: salenius15@gmail.com 
 
Vill du ha ditt hederspris omnämnt i katalogen, 
skriv på anmälningsblanketten till vilken/vilka 
katter du vill skänka pris. 
 

Utställningshallens adress 
Lokal Kungsör hundarena. Kungsgatan 10, 73636 
Kungsör. 
 

Hotell och Camping i området 
Dinners Arboga Tel: 0589-12550  
Arboga Stadshotell Tel: 0589-12980  
Herrfallets camping Tel: 0589-40110  
Best Western Hotell Scheele Köping Tel: 0221-18120  
Hotell Gillet Köping Tel: 0221-21290  
Kungsörstorp Hotell Kungsör Tel: 0227-13060 
 

Nordiska WCF reglerna gäller 
Nordiska WCF reglerna gäller. Reglerna finns på 
www.happycatclub.org under rubriken Utställning. 

 
Snälla du!  

Om du får förhinder i sista stund Vänligen kontakta 
Berit Magnusson 0762134546  
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