
 

Racekatten inviterer hermed til international udstilling i 
Herlev Hallen, Tvedvangen 198, 2730 Herlev 

Søndag d. 4. december 2016 – alle kategorier 

Funklasser for kurilean bobtail longhair og shorthair såfremt der er min. 10 i racen. 

 

 

Inviterede dommere (der har sagt ja) 
DK Anne Køhn I + II 

 S Zvezdan Memedov I + II  

 N Anne Veland All-round 

 N Karl Preiss All-round 

 BE Joeri Vanrusselt III 

Ret til ændring forbeholdes 

Udstilleren skal selv hente og præsentere katten for dommeren. 

Der åbnes for tilmelding d. 26. september 2016. 

Tilmelding kan ske online på www.racekatten.dk - eller ved at sende FD-tilmeldingsblanketten til:  

Annie Dahl, Brønderslev Alle 52, 2770 Kastrup. Der kan ikke tilmeldes via mail. HUSK frankeret svarkuvert.  

Sidste til- og afmeldingsfrist er den 18. november 2016  

eller når halkapacitet er nået.  

Udstillingsgebyret 

Kan forudbetales via Racekatten hjemmeside, eller via giro: 492 36 26 inden sidste tilmeldingsfrist  

Informations for international money transfer: 

Danske Bank A/S, Roskilde afd., DK-4000 Roskilde 

SWIFT-BIC: DABADKKK 

IBAN-code: DK80 3000 0004 9236 26 

Husk at medbringe kopi af kvittering for betaling på udstillingen! 

To our foreign exhibitors 

Please note that all bank costs must be at your expense 

Præmier 

Modtages med tak - venligst send besked om præmier pr. e-mail til:  praemier@racekatten.dk  

Stewarder 

Er meget velkomne og bedes kontakte chefsteward på e-mail: chefsteward@racekatten.dk.  

Meld dig inden udstillingen som steward og du går forrest i køen ved indtjek. 

Åbningstider 

Udstillingen åbner for publikum kl. 10.00.  

Ingen katte må forlade udstillingen før kl. 19.00. 

 

Husk at vi præmierer det bedste julepyntede bur, så hiv frem fra gemmerne og pynt op og 

være med til at skabe en herlig julestemning i hallen.  

Ny udstiller? Kontakt klubben via mail eller snak med os på dagen, så stiller vi hjælp til 

rådighed til at guide dig bedst muligt igennem dagen.  

 

Priser – for medlemmer af andre klubber DKK EUR 

Pr.  kat 250 35 

Kuld 4-6 md. 300      40 

Veteran og persionistklasse ekstra 75      10 

Avls- og opdrætsklasser 75      10 

Bestilt farvebedømmelse inden udstillingen 100      15 

Farvebedømmelse på udstillingen 150      20 

Kat udenfor bedømmelse 120      15 

Kat alene i dobbeltbur 320      45 

 

KUN for Racekattens medlemmer: DKK 

1. tilmeldte kat  250 

2. tilmeldte kat 225 

3. og efterfølgende katte 200 

Kuld  300 

Veteran/pensionist klassen  75 

Avls- og opdrætsklasserne                      0 

Til salg-bur  150 

TIL SALG-BUR ER KUN FOR MEDLEMMER AF RACEKATTEN 

Kuld søgt gennem Racekatten, er gratis at udstille for medlemmer af Racekatten  

 

Racekatten tilbyder kun kat alene i dobbelt bur, såfremt halkapaciteten ikke opnås. 

Dyrlægekontrol 

Mellem kl. 8.00 og 9.00 Alle kattene skal være i bur senest kl. 9.45. Seneste vaccination ifølge Felis 

Danicas regler den 19. november 2016 – dette gælder også revaccination. Vaccinationer er gyldige 

til den af dyrlægen fastsatte dato. Dato skal dokumenteres med pas, sundhedsbog eller lignende. 

Annoncer til kataloget 

Materiale sendes senest sidste tilmeldingsdato på mail til: annoncer@racekatten.dk 

Format A5 – kun trykklart materiale i PDF. 

Priser: 1/1 side: 250,- kr. – 1/2 side: 150,- kr. 

Standplads på udstillingen. 

Kan reserveres på mail: standudlejning@racekatten.dk Husk at angive antal meter. 
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