STOCKHOLMS KATTKLUBB
inbjuder
till
••

KLUBBMASTERSKAP
30 november 2019

Teaterladan, Eggeby Gard 1, 163 62 Spanga

lnbjudna domare:
Ulrika Eriksson & Malin Sundqvist

Anmalan

Anmalan och betalning sker 21/10 -13/11 2019.
Anmal i den klass som katten brukar stallas ut i.
Katter som inte stallts ut tidigare anmaler i lagsta
klasserna. Anmalan ar bindande och gars via
SVERAKs anmalningsblankett som skickas till
sk.utstallning@gmail.com. Anmalan ar giltig da
anmalan och betalning ar gjord.
Vid for manga katter ges kompletta anmalningar
foretrade. SK forbehaller sig ratten att fordela over
raser och antal katter per utstallare.
Klassandringar sker till sk.utstallning@gmail.com

Betalning

Allman information

lncheckning vid 10:00-10:30
Medta stamtavla/huskattbevis eller under reg-intyg,
ID-markning samt giltigt vaccinationsintyg enligt
SVERAKs regler. Detta innebar att vaccinationen
far vara hogst ett ar gammal.
Sista vaccinationsdatum ar 14/ 11 20 19.
Huskatter over 10 manader ska vara kastrerade
Kattens klor skall vara klippta.

OBS! Egen bur medtages med fordel till katten.
Minsta tillatna matt ar 50*50*50 cm.
SK har ett begransat antal tygburar att erbjuda,
anmal i forvag till sk.utstallning@gmail.com om
du behaver lana.
Bord till burarna kommer att finnas pa plats.

Anmalningsavgift: 200kr/katt
Betalning sker via fbljande alternativ:
Bankgiro: 5053-58 48
Medtag egen lunchmatsack, SK bjuder pa kaffe!
Swish: 123 224 14 20
For vara alandska utstallare:
akt
a
SWEDSESS IBAN SE58 8000 0832 799 4 4726 2008 Upplysning r & Kont
Vagbes�rivning till lokalen kommer finnas
Stockholms Kattklubb,
pa
bekraftel�en.
Stagneliusvagen 33, 112 5 9 Stockholm
.
•
Uppdaterad information kommer pa
Eventuella bankavgifter betalas av utstallaren.
www.stockholmskattklubb.se samt pa vart event
pa Facebook. Vid fragor, kontakta oss pa mail:
Kattens regnr, agare, mobilnummer och klass
sk.utstallning@gmail.com
ska framga pa inbetalningen. Vid betalning med
Swish far garna samtliga betalningar slas ihop
Jourtelefon under utstallningen:
vid anmalan av flera katter.
Johan Remmert 070-143 17 80
Sveriges aldsta och modernaste kattklubb halsar er varmt valkomna till en trivsam dog!
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