
Besøg vores hjemmeside:  
www.racekatten.dk 

 
Tilmelding på:  

show.racekatten.dk 

Nu skal det være:  
 

Racekatten Online Udstilling 
den 8. maj 2021 kl. 13 

 
Hvornår:  
• Vi åbner for tilmelding den 16.3.2021 

• Vi lukker for tilmelding den 16.4.2021 kl 20:00 

• Tilmelding via show.racekatten.dk 
 

Hvem kan deltage:  
• Udstillingen er åben for alle medlemmer af FIFe 

• Kattene deltager via video 
 

Hvordan:  
• Når du modtager din bekræftelse på tilmelding, 

modtager du samtidig et link og vejledning på 
hvordan din video af katten/e skal udformes 

• Videoerne skal uploades senest ved 
tilmeldingsfristens udløb 

• Kattene deltager i de kendte farver, og de 
sædvanlige kategorier, dog ikke klasseopdelt – 
og der er ikke nationale klasser  

• Killinger og Ungdyr opdeles i han og hun 

• Der gives ikke skriftlige bedømmelser og kattene 
får ingen certifikater, men de første 4 hanner og 
hunner i hver farve/gruppe placeres 1-4 

• Der uddeles:  

• OL-BIV (online Best i Variant) 

• OL-NOM (online Nominering)  

• OL-BIS (online Best I Show) 
 

Ingen af disse placeringer kan bruges i andre 
sammenhænge og ikke indgå i officielle titler! 
 

Videoerne:  
I Racekattens begivenhed på Facebook samt i den 
bekræftelse, der fremsendes, vil der komme udførlig 
beskrivelse af, hvordan jeres videoer skal 
sammensættes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Den Virtuelle Udstilling:  
Efter udløb af tilmeldingsfristen, fordeles videoerne 
til de inviterede dommere, der gennemgår og 
rangerer disse, og laver nomineringslister. 
 

Resultaterne:  
Den 8. maj, afholder Racekatten et online møde via 
Microsoft Teams, hvor alle udstillere og andre 
interesserede kan deltage sammen med udstillingens 
dommere. Her offentliggøres dommernes placeringer 
og nomineringer.  
 

Virtuelt Best in Show: 
Når resultaterne er offentliggjort, afholdes Best in 
Show, stadig i Teams-mødet, hvor videoerne med de 
nominerede katte præsenteres, og dommerne 
afgiver deres stemmer. Vinderne præsenteres af den 
dommer, der har nomineret katten. 
 

Præmier (tilsendes efter udstillingen) 
• Præmiering online af alle OL-BIV og OL-NOM 

katte 

• Præmiering online af OL-BIS vindere + kokarde 
 

Bekræftede dommere:  
• (S) Helene Lis allround 

• (DK) Dorte Kaae  allround 

• (IS) Aliosha Romeo allround 

• (N) Karl Preiss allround 
 

Pris:  
Deltagelse pr kat koster 40kr 
Hver kat deltager én gang – der konkurreres ikke i 
nationale klasser (veteran, pensionist, avl, opdræt og 
kuld)  
 
Betalingen skal foretages via Racekattens webshop, 
shop.racekatten.dk, senest ved tilmeldingsfristens 
udløb.  
 
 
 
 

http://www.racekatten.dk/

