
            

Udstilleren skal selv hente og præsentere katten for dommeren. 
 
Der åbnes for tilmelding den 22.07.2018 
Tilmelding kan ske online på www.racekatten.dk - der kan ikke 
tilmeldes pr. mail, kun online-tilmeldinger modtages. 
Sidste til- og afmeldingsfrist er den 01.09.2018 
 

Dyrlægekontrol 
Mellem kl. 7.30 og 9.00 Alle kattene skal være i bur senest kl. 9.45.  
Seneste vaccination ifølge Felis Danicas regler den 06.09.2018 – 
dette gælder også revaccination. Vaccinationer er gyldige til den af 
dyrlægen fastsatte dato. Dato skal dokumenteres med pas, 
sundhedsbog eller lignende. 
 

Betaling af udstillingsgebyr 
Kan forudbetales via Racekattens hjemmeside senest 8 dage før 
udstillingen. Husk at medbringe kvittering for betaling. 
Betaling kan også ske på dagen mod gebyr på 10 kr. pr. 
katalognummer som kontant betaling eller via MobilePay. 
 
Stewarder 
Er meget velkomne og bedes kontakte chefsteward Lisette Siigaard 
Henriksen pr. mail: chefsteward@racekatten.dk.  
Meld dig inden udstillingen som steward og du går forrest i køen 
ved indtjek. Stewarder aflønnes med et gavekort på et 
udstillingsgebyr (personligt, kan ikke overdrages) eller 200 kr. 
kontant samt frokost. 
 

To our foreign exhibitors 
On our website we take international cards (VISA, Mastercard) and 
you can also pay cash (DKK or Euro) in check-in for at fee of 10 DKK/2 
Euro (we only accept Euro bills, Euro coins are not accepted!). If you 
wish to make a bank transfer please remember to add for bank costs 
(see below) 
Information for international money transfer  
Danske Bank A/S, Roskilde, Stændertorvet afd. , DK-4000 Roskilde 
SWIFT-BIC: DABADKKK IBAN-code: DK80 3000 0004 9236 26 
+ 50 DKK/7 Euro to cover our bank costs in Denmark if you transfer 
via bank 
 

Åbningstider 
Udstillingen åbner for publikum kl. 10.00. Der er gratis adgang. 
Ingen katte må forlade udstillingen før udstillingen slutter, med 
mindre der er købt gå-pas på udstillingen. Gå-pas kan kun købes af 
udstillere, der ikke har katte i Best In Show. 
 
Præmier 
Modtages med tak - venligst send besked om præmier pr. mail til:  
praemier@racekatten.dk  
 
Standplads på udstillingen Kan reserveres på mail: 
standudlejning@racekatten.dk. Husk at angive ønsket antal meter. 
 
Annoncer til kataloget sendes til annoncer@racekatten.dk senest på 
sidste tilmeldingsfrist. 

Racekatten inviterer til International udstilling 
den 22. og 23. Sept.  2018 – Alle kategorier begge dage 

Køgehallerne, Ved Stadion 2B, 4600 Køge 

Inviterede dommere 

(S) Glenn Sjöbom - Allround 
(I)  Luigi Comorio - Allround 

(I) Fabio Brambilla - Allround  
(FI) Anne Paloluoma – I-II-III-IV (D) 

(N) Geir Edwarsen – I-II-III 

              Med forbehold for ændringer 

KUN for Racekattens medlemmer  
1. tilmeldte kat 275 kr. 
2. tilmeldte kat 225 kr. 
3. og efterfølgende kat 200 kr. 
Kuld 4-7 mdr. 0 kr. 
Veteran-/Pensionist klasse (udover alm. klasse) 0 kr. 
Avls -/opdrætsklasse (udover alm. klasse) 0 kr. 
Bestilt farvebedømmelse inden udstillingen 100 kr. 
Farvebedømmelse på udstillingen 150 kr. 
Kat udenfor bedømmelse 120 kr. 
1 kat alene i dobbeltbur (hvis der er halkapacitet) 320 kr. 
Til salg bur 150 kr. 
Klasseændring på dagen 50 kr. 
Gå-pas 50 kr. 
 

Priser for medlemmer af andre klubber  
Pr. kat 275 kr. / 35 Euro 
Kuld 4-7 mdr. 300 kr. / 40 Euro 
Veteran/Pensionist klasse ekstra 75 kr. / 10 Euro 
Avls/opdrætsklasse ekstra 75 kr. / 10 Euro 
Bestilt farvebedømmelse før udstillingen 100 kr. / 15 Euro 
Farvebedømmelse på udstillingen 150 kr. / 20 Euro 
Kat udenfor bedømmelse 120 kr. / 15 Euro 
1 kat alene i dobbeltbur 320 kr. / 45 Euro 
Klasseændring på dagen 50 kr. / 10 Euro 
Gå-pas 50 kr. / 10 Euro 
 
Priser for standplads og annoncer (ekskl. moms) 
Stand 3 meter (grundpris) 500 kr.  
Pr. ekstra meter 200 kr. 
Specialklub (3 meter) 240 kr. 
Annonce 1/1 side A5, trykklar PDF 250 kr. 
Annonce 1/2 side A5, trykklar PDF 150 kr. 
 

BREED BIS Sunday Sept. 23. 2018 

Burmese 
If we get at least 50 of the breed  
+ 40 other cats in the category 
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