
Örnvik, ca1,5 km fr. Arcus,  hotell/
stugor.  tel +46(0)920-25 23 25
First Camp, ca 500 m. fr. Arcus, stu-
gor/husvagnpl.  +46(0)920-60 300. 
Luleå Vandrarhem, i Luleå city
tel. +46(0)920-22 26 60
Turistbyrån,tel.+46(0)920- 45 70 00

• Alla Best in Show-katter får pokal.
• Detta är en “bära-själv” utställning.
• Kattens nummer ska bäras väl 
synligt för assistenten vid domar-
bedömningen.
• OBS! Finns inte katt framme i god 
tid innan bedömning kommer as-
sistent att hämta katten och placera 
den i bur bakom domaren.
• Tänk på vår betalande publik ! 
Placera alla era saker dolt bakom 
eller under burraden.
• Katt får ej vistas i lokalen nattetid.

Gå in på:   www.coolcatsclub.se

                             Lördag kväll planerar
  vi att bjuda in till en

festsupé i Arcusrestau-
rangen för utställare & 
domare. Vår kock 

 serverar en förrätt och 
varmrätt för endast 150:-. 

Vin-/ölrättigheter, underhållning 
av trubadur.
Begränsat antal platser, förbokning 
är nödvändig. Mer info på hemsida:
http://catshow.coolcatsclub.se

Utställningskommisarie
elisabeth.ohman@coolcatsclub.se
Marknadsansvarig
hans.soderqvist@coolcatsclub.se
Sekretariat
asa.sandqvist@coolcatsclub.se
Kassör
nina.sundling@coolcatsclub.se

Cool Cats Cool Cats första Internationella 2-certsutställning i ARCUS-hallen

Inbjudna domare Assistenter...

Annonser...

Incheckning...

Förslag på boende...

Nyheter och mer info...

Övrig info...

Inbjudan till
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Lulea Cat Show

29 & 30 augsti 2009.,
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Tävlingspriser...
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Luigi Comorio, IT                                All
Eva Wieland Schilla, CH              1, 3, 4
Argia Laura Burani-Ferrari, N          All 
Glenn Sjöbom,SE                 3
Telervo Kass, FI                 1, 2
Waltraut Sattler, DE         1, 2, 4 
Pam DelaBar, USA                  All
Satu Hämäläinen, FI              All
Vesna Rižnar-Rešetic,CR      All
reserv. för ändr. utanför vår kontroll

Anmälan skickas via din klubb 
till Åsa Sandqvist, 
Backevägen 49, 94148 Piteå. 
Tel. 073-539 86 36, före kl 21!    
   Inbet.datum gäller, betalning 
före 29/5 räknas som den 29/5. Vi 
förbehåller oss rätt att fördela efter 
kategori vid fler än 360 anm. katter.
Bekräftelse på anmälan skickas via 
mail. De som inte lämnar mailadress 
betalar en portokostnad 10:- extra 
vid incheckning. 
VIKTIGT: För att kunna starta utställningen 
utan förseningar så är det mycket viktigt 
att alla utställare skickar in klass-/titeländ-
ringar i god tid INNAN utställningen.  

Inbetalning ska ske till Cool Cats 
i Sverige:   Pg 49 46 49-7. 
i Norge:     60050764969. 
Viktigt! Ange kattens ägare, ras, 
antal katter samt utställningsdag. 
• Per katt               300:-
• Huskatt                                      300:-
• Senior, Veteran                             300:-
(utställd i annan klass)                 100:-
• Avel-/Uppfödarklass                  150:- 
• Sällskapskatt (i mån av plats)       0:-
• Kullklass 3-6 mån              300:-
(individuell bedömning /katt)   200:-
Färgbedömning                             100:-
Återbetalning endast med veterinärintyg 
vid sjukdom/smitta, oss tillhanda senast 14 
dgr efter utställning. Adm.avg 75 kr dras av. 
Byte av katt debiteras med 100 kr/katt efter 
den 11/6 2009. Inga ändringar efter 1 aug.  

Servering...
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Separat anmälan lämnas i god tid 
till hans.soderqvist@coolcatsclub.se
Ersättning utgår med 250:-/dag + 

lunch, fika, mellanmål samt 
garanterad plats för katt.

Annonsmaterial till A4-katalog   
lämnas senast 1 augusti till
hans.soderqvist@coolcatsclub.se

Annonspris med färdigt original, 
1/1 sida 300:-, liggande 1/2 sida 

200:-, liggande 1/4 sida 150:- (för 
medlemmar i Cool Cats är det GRATIS)

Priser till utställande katter mot-
tages tacksamt senast 1 augusti för 
att komma med i katalog. Kontakta
elisabeth.ohman@coolcatsclub.se

Stamtavla och vaccinationsintyg 
uppvisas vid ankomst. 
   Huskatter ska uppvisa Huskattbe-
vis (nytt fr. 1/1-09), huskatt över 10 
mån ska visa kastreringsintyg.
Inom markerade kategoriburar är 
det fri burplacering.

• Incheckningen är öppen:
Lördag                    kl 06.30 - 07.30
Söndag                   kl 07.00 - 07.30
• Utställningen är öppen: 
för utställare        kl 06.30 - 18.00
för allmänheten  kl 09.00 - 16.00

Vår kock serverar mat bl.a. en god 
hemlagad lunch för endast 55:-.
Vårt Café erbjuder smörgåsar och 
hembakat fikabröd till låga priser.

Luleå Cat Show ingår i

Anmälningsavgift

Kontaktpersoner:
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Anmälan 29/5 - 8/6

Festsupé lördag kväll!  

,

2009

25:an Katt & Hund, Luleå
Din trygghet
Dygnet runt
Året om!
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