Välkommen till Skellefteå och Solkattens internationella
2-certifikatsutställning den 16-17 juni 2018.
Lokal: Kopparhallen, Klemensnäs 932 37 Ursviken

Anmälningstid:

Klassändringar & titelchanser

2018-04-16 - 2018-05-20

Domare:

(med reservation för förändringar)
Eric Reijers (CZ) 			
Allround
Marie Westerlund (SE) 		
Allround
Thea Friskovec (CH)		
Allround
Fabio Brambilla (IT)		
Allround
Sabina Mösch (CH)		
Allround
Steven. L. Jones (NO)		
Allround
Annika Berner (SE) 		
1,2
		

Anmälan:

Onlineanmälan: minakatter.sverak.se
Anmälan sker i första hand via onlineanmälan.
Om ej möjligt, skicka anmälningsblankett till din egna klubb
som vidarebefodrar till:
show2018@solkattenskelleftea.se
Bekräftelser skickas fortlöpande
Inga kattbyten efter 18-05-20

Entry (foreign exibitors)

Online (uppdate information on our website will be published
when the entry period begin. We prefer online entry, mail:
evabjuhr@telia.com
Or by paper to: Eva Bjuhr,Falkträsket 439
931 95 Skellefteå, Sweden

Inbetalning/ payment

Klassändringar, för införande i katalog senast 2018-05-27. Titelchans
styrks med kopior på bedömningssedlar.
Mejlas innan utställning till: show2018@solkattenskelleftea.se eller på
plats under incheckningstiden.

Tidig hemgång

Vi kommer att tilllämpa tidig hemgång. Tid för det meddelas under
utställningen. Gäller ej SOL samt nominerade katter.

Assistenter:

Kontakta: Anna Källström, anna.kallstrom@skimmerdals.se
En assistent/domare & dag ersätts med 350kr/dag samt lunch och fika.

Priser, annons & monterplatser

Helene Fahlgren, helfah@telia.com. Priser och Annonser mottages
senast 2018-05-20. Annonser mejlas i färdigt format. Priser skickas till:
Helene Fahlgren, Norra Sillskatan 749, 932 37 URSVIKEN.

Övrig viktig information

Övriga frågor via mail till: show2018@solkattenskelleftea.se
Ägaren visar själv upp sin katt och är ansvarig för att den kommer
fram för bedömning. Den som vill ha assistent anmäler det vid
incheckningen. FIFes och SVERAKs regler gäller liksom Jordbruksverkets hälso- och gränsbestämmelser. För mer information, se www.
sverak.se respektive www.jordbruksverket.se.
Ta med egen kattsand. Vi har cafeteria samt lunchförsäljning
Domarfördelning samt resultatlista publiceras på vår hemsida.
SOL ingår i Bäst i Norr

Sv utställare: solkattens bankgiro nr 5083-2054.
Notera kattens regnr, ägarens mejladress samt utställningsdag på inbetalningen.

Boendeförslag

Foreign exibitors: IBAN:
SE30 6000 0000 0007 8182 3978 BIC: HANDSESS

790:- /enkelrum, 990:- /dubbelrum. Priserna är inklusive katt.

Veterinärbesiktning/incheckning

Veterinärbesiktning sker genom stickprov både lördag och
söndag. Vaccinationskontroll på alla katter.
Lördag: 7.30-09.00.
Söndag: 7.00-07.30
Ta med Stamtavla/huskattbevis eller under reg. intyg,
vaccination & ID-intyg.
Sista dag för vaccinering innan utställningen är 18-06-01.
Angående hälsoregler vid utställning: www.sverak.se

Utställningens öppethållande
Utställningen beräknas pågå mellan
Lör: 9.30 - 18.00,
Sön: 8.30-16.30
Entréavgift för besökare mellan 9 - 14

Hitta till utställningslokalen:

Från Skellefteå centrum, E4 Norr eller söder, ta avfart mot Skelleftehamn.
Kör Järnvägsleden ca 10 km. Sväng vänster in mot Vänskapsgatan. Sväng
vänster in mot Skelleftehamnsvägen.Du kommer till ishallen som är på
vänster sida. Välkommen! (se större karta på vår webbplats).
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Per katt/dag:
Klass 1-12, 14, 15a, 15b, 18: 			
350 kr
Enskild bedömning av katt anmäld i kullklass:
100 kr
Veteran/senior (15a, b) om ställd i annan klass:
0 kr
Avel, uppfödning (16-17): 			
0 kr
Kontrollklass 14b, färgbestämning 13c: 		
350 kr
Övriga avgifter:
Återbetalning (adm kostnad): 			
50 kr
Kokarder: 					
30 kr
Titel-, HP- samt EX1- kokarder bjuder vi på.
0 kr
Återbetalning mot veterinärintyg senast 18-07-01.

Malmia
Tel: 0910-73 25 00,
Epost: reception@malmia.se. www.malmia.se
Statt
Tel: 0910-71 10 60
Epost: g.skelleftea@choice.se
Mer boendetips på visitskelleftea.se.

Qr kod, kartan till
ishallen i mobilen
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Avgifter:

Hotell Malmia samt Statt har ett erbjudande för utställare. Uppge
bokningskod Solkatten 2018 för att nyttja rabatten.
Priserna gäller båda hotellen:

Följ oss på Facebook:
https://www.facebook.com/events/141898263269608/
Du hittar även information på www.solkattenskelleftea.se

Välkomna/ Tervetuloa/ Velkommen

Qr kod, utställningssidan på facebook-

