Två separata bedömningar båda dagarna:
och
Bäst av Bäst kommer att tas ut både på Lördag och Söndag!
Kategorier 1, 4 och huskatt på lördag; 2 och 3 på söndag
Huskatter kommer att belönas i båda hårlagen
Anmälningstid: 1.11.2018 – 31.12.2018
Utställningsplats: Rekreation Hotell Yyteri, Sipintie 1, 28840 Björneborg
Veterinärbesiktning: Lördag 8.00 - 9.30, Söndag 8.00 - 9.00
Bedömningarna börjar: Lördag 10.30, Söndag 9.30
Utställningen stänger: Lördag 17.00, Söndag 16.00
Öppet för publik: Lördag 10.00-15.00, Söndag 9.00-14.00
Tidigare hemgångstillstånd beviljas till katter, som inte har nominerats
Fotograf Tessa är på plats båda dagarna!
Årets katter 2018 kommer att belönas på båda dagarna på morgonen
KnockOut Nomination bedömning ordningen används i alla utställningar

:
Jurgita Gustaitiene, LT (AR)
Vladimir Isakov, BY (AR)
Britta Busse, DE (AR)
Jorgen Billing, DK (AR)
Daria Łukasik, PL (1, 2, 3, 4C)
Martti Peltonen, SE (1B, 2, 3, 4)
Kai Ruonala, FI (AR)
Ulrika Eriksson SE (3, 4)
Marina Vinkel, EE (AR)
Carin Sahlberg FI (1B, 2, 3, 4)
Loredana Fanelli, IT (AR)
Glenn Sjöbom, SE (AR)

FIFes och Suomen Kissaliittos regler gäller. Alla Katter måste ha ett giltigt vaccinationer mot panleukopenia, herpes och calici.
Kom ihåg att vaccinera era katter senast Fredag 18.1.2019. Vaccinationsregler och certifikat som behövs i utställning finns på
Kissaliittos hemsida. Katter som kommer från land utanför Finland måste ha rabies vaccinerats senast 21 dagar före
utställningsdagen. Stamtavla och vaccinationskontroll obligatorisk vid incheckning. Det kommer att göras slumpmässig
veterinärkontroll, men så många katter som möjligt går till veterinärkontrollen. Ägaren visar sin katt för domaren.
Ägare tar med sig egna burar. Bur mått minst 50 x 50 x 50 cm. En plats för en katt. Arrangören kommer endast att erbjuda
bordet för att ställa buren på (65 x 65 cm), INTE burar. Egna stolar är inte tillåtna, Hotellet erbjuder stolar.
Avgifter per bedömning, klass 1-17:
 37 € katt / bedömning
 Satakissas medlem 34 € katt / bedömning
 Ej-FIFe – katt 50 € katt / bedömning
 Färgbedömning 15 € om de visas också i klass 1-12, ej
visad 37/34 €
 Veteran 10 € om de visas också i klass 1-10, ej visad 37/34
 Uppfödare och avelsklass är fria om katt visas även i
andra klasser. Endast uppfödare eller avelsklass 37/34 €
 Sällskapskatter 10 € (ingår ej egen bur plats)
 Utställningskatalog 3 € vid tävlande katt och 5 € köpt från
utställningsplatsen (bara en liten mängd)
 En anmälan för alla katter/klass!
 Rosett inkluderad i priset
 Maximum 210 katter / dag
 Observera att ändringar är möjliga
Hotell i Björneborg: Rekreation Hotell Yyteri +358 2 628 5300

Utställningschef, Försäljnings och Annonser: Jonna Sivonen
judges.satakissa@gmail.com (Ytterligare frågor om utställning)
Utställningssekreterare: Marika Landen, t. +358 40 504 2592
(Kontakter via telefon endast efter kl. 18.00)
mlanden@gmail.com och Piia Anolin-Niemi och Pia Hassell
Hygienansvarig: Sari Valtanen
Kassör (betalningar t.ex.): Marjo Klankki
t. +358 44 541 0071 satakissa.rahat@gmail.com
Rosetter och priser: Piia Anolin-Niemi och Pia Vainionpää
satakissa.sihteeri@gmail.com
Assistentansvarig: Samuli Mustonen, assistent tillämpningar
samuli.mustonen@outlook.com Assistenterna får lunch och
25 € per dag
Anmälningar: I första hand via https://omakissa.kissaliitto.fi/
(betald av OmaKissa-direktivet) eller på pappersformulär
genom sin egen klubb till utställningssekreterare Marika
Landen, Junnolantie 55, 03250 Ojakkala. Då måste
anmälningsavgiften betalas till Satakissas bankkonto FI28
5700 8120 3340 03. Använd referensnummer 3065.
Kvalificeringen kommer att vara på betalningsdagen. Anmälan
är bindande

