AL
LFAKA
ATTEN
N bjuder in ttill Inte
ernatio
onell K
Kattuts
ställniing
Stock
kholms Hundcen
H
nter, Upp lands Vä
äsby 5-6 maj 201 8 – 2 cerrtifikat

DOMA
ARE
Dietmaar Sagurski, D
DE
Olga Kommissarova
K
a, EST
Martti Peltonen, SE
e Wikström, FIIN
Bjarne
Helene
e Lis, SE

1, 2, 3, 4
1, 2, 3. 4
B, 2, 3, 4
1, 2
A, 3, 4

Samtligga
Huskaatt
Begränsat antal katterr enligt antal do
omare.

Detta är enn hall för hund
dar och man
har mjuka m
mattor och dett krävs av oss
utställare attt vi har med och byter till
inneskor. A
Anledningen ärr att inte för‐
störa deen mjuka specialmattan

JUN
NIORHANDLLING

ANMÄ
ÄLNINGSTID
D
2018‐03‐05 – 20188‐04‐06
PG Ragggen 424 95844‐6
I förstta hand gälleer inbetalningssdatum
och i andra
a
hand förrdelning mellaan kate‐
gorier. Anmälning o
och betalningg i rätt
ör svenska utsställare
tid är bindande. Fö
gäller anmälan via ”Mina Katteer”. För
och katter und
der reg,
utländska utställare o
d senaste veersionen av FIFe &
använd
SVERAKs utställninggsblankett. Blanket‐
ten skkickas fortlöpande via den
n egna
klubbe
en till:
Alfakatten c/o Dittee Freudenthal,,
Brinkvägen 2B, 141 33 Huddinge..

KOSTN
NAD per kattt och dag
Per utsstä lld katt
Avel (e
enbart)
Uppfödning
mäld i vanlig
Seniorr/veteran anm
klass
Seniorr/veteran enbart

SKOR

375 kr
200 kr
0 kr
125 kr
375 kr

dska utställaree betalar till:
Utländ
BIC‐co
ode: NDEASESSS
IBAN SE
S 739500009996042424958
846

Alla unga bblivande "katttentusiaster""
får sina kattter bedömda i en special‐‐
klass. Dennaa är gratis. Maan anmäler på
å
utställningenn. Mer info påå hemsidan.

nmälan anges
På inbetalnning och an
samma ägarnnamn. Noteraa kattens EMS
S‐
kod och reggistreringsnum
mmer, utställ‐
ningsdag ochh ägarens tele
efonnummer.

EGEN BUR
Vi ser gärna att du tar med
m egen bur!
a
Ingen extra kostnad. MEEN ska du ta
n
med egen buur måste det framgå av din
anmälan. Enndast av Alfakkatten bekräf‐‐
n bur accepte‐
tade anmälnningar av egen
ras på utställlningen.
Bekräftelse ssker med e‐p
post. Detta är
en ”bära‐sjäälv‐utställningg”. Ingen fri
burplaceringg. Veterinärbe
esiktning med
d
stickprovsko ntroll.

PRISER
Vill du skännka priser anmäl detta till
Alexandra Kaallo.
alexandra@aalfakatten.se

ASSISSTENTER
Vill duu gå assistent anmäl detta till
t
Susannne Magnusso
on.
alfakatten.se
E‐postt: susanne@a

MON
NTRAR
Anmääl detta till Len
na Nordström,
atten.se
E‐postt lena@alfaka

ALLM
MÄNT
FIFe & SVERAKs reggler gäller.
Inform
mation på ww
ww.sverak.se
Inchecckning
7.30–8.30
Utställlningen stängger
17.00
Anmääl klassändrin
ng fortlöpand
de dock
st 2018‐05‐01
1. Avgift (administrativ)
senast
50 kr fför ändring effter detta datum.

INFO RMATION
Hemssida: www.alfa
akatten.se
Frågoor med e‐post till: info@alfaakatten.se
Behövver du ringa?
Frågoor som rör anm
mälan och sekkreta‐
Ditte Freudentthal,
riat, D
Tel 0770‐734 82 51, kväll
Frågoor om betalnin
ngar, Lena Jerrringe‐E
Tel 0770‐331 91 27, kväll
Hotel lcentralen 08
8‐508 285 00

