
                                          
BORÅSKATTEN 

Inbjuder till sin 25:e Internationella utställning 

 5-6 september 2009 
Parkhallen i Borås 

Utställningen är en kategoriutställning. Kat. I, III, IV och V lördag, kat. II söndag 
Utställningen är begränsad till ca 240 katter/dag 

Detta är en bära-själv-utställning 
 

 

 Inbjudna domare  
 
  Jannick Renault, FR                   Allround 
  Lili Anciau, PT                    Allround  
Rolf Voehringer, CH Allorund 

Cristina Kowalczuk, IT Kat I, II, III 

Kristiina Rautio, FI Kat I, II, IV 

Annelie Persson, SE Kat II 

Hans G. Lindberg, SE Kat III 
 

 
Med reservation för ev ändringar. BK förbehåller sig rätten att 
fördela raserna mellan domarna. 
 

ANMÄLAN ÄR BINDANDE, OBS ! En anmälningsblankett per 
kat, klass och dag, skickas via egen klubbsekreterare till: Åsa 
Nilsson, Fessingsgatan 5, 507 50 BORÅS, tel 073-9338526.  
 

Vid för många anmälda katter förbehåller sig BK rätten att välja 
katter efter rasfördelning samt anmälnings- och betalningsdatum. 
 
ANMÄLNINGSAVGIFTER/DAG 
Per katt/kull   300 SEK 
Individuell bedömning av katt i kull 100 SEK 
Veteran/senior ej utställd i annan klass 300 SEK 
Avel ej utställd i annan klass  150 SEK 
Senior & veteran utställd i annan klass 150 SEK 
Avelsgodk./Färgbestämning  150 SEK 
Uppfödarklass   Ingen avgift 
Sällskapskatter kan vi tyvärr inte ta emot. 
 

Huskattklass för katter över 6 mån. utan stamtavla. 
Långhår och korthår huskatt bedöms var för sig, ange hårlag på 
anmälningsblanketten! OBS Kastreringsintyg för katter över 10 
månader. Huskattbevis (nytt fr o m 09-01-01). 
Seniorklass 7-10 år, även för huskatt 
Veteranklass för katter äldre än 10 år, även för huskatt. 
 

Avgifter sätts in på BORÅSKATTENS pg 13 36 41-1 
Anmälningstid 09-06-08—07-03. 
Betalning som inkommit före 09-06-08 räknas som mottagen 09-
06-15. 
Utländska utställare kan efter överenskommelse med vår kassör 
Mikael Tigerström , betala i SEK vid incheckningen. 
OBS! Ägare till katt och avsändare på inbetalningskortet ska 
vara samma person. På inbetaln ska anges utställarens namn, 
tel nr, klubbtillhörighet, kattens ras, EMS-kod och reg-nr. 
 
Byte av katt efter anm.tidens utgång, dock senast 09-07-17, 
anmäls skriftligt, samtidigt inbetalas 100 kr/byte in till vårt pg.  
 
 

Klassändringar meddelas skriftligt senast en vecka före 
utställningen och ska skickas till Åsa Nilsson 
skillingens@spray.se Om katt har chans att erövra titel skall 
bedömningssedlar som styrker detta medtas. 
 

För återbetalning av anmälningsavg efter anm.tidens utgång 
fordras veterinärintyg enligt SVERAKs regler. Veterinärintyg 
skickas till: Mikael Tigerström, Vegagatan 36, 413 09 
GÖTEBORG. För samtliga återbet. görs avdrag med 50.- för adm. 
kostnader. 
 
 

Priser mottags tacksamt senast 09-08-09 för införande i katalog. 
Priser kan endast ställas till BIV, NOM och BIS. Övriga går till 
styr.disp. 
Skickas till Josefin Mellbladh, Stålarp Andared 2, 516 91 
DALSJÖFORS 
 
 

Assistenter anmäler sig till: Birgitta Schmidt, 
birgittaschmidt@telia.com. 1 assistent/domarbord ersätts med 
300.-/dag + mat.  
 

Veterinärincheckning: Lördag och söndag kl. 7.00-8.30 
Stamtavla, vaccinationsintyg, hörselintyg för vita katter och 
bekräftelse ska uppvisas. Vaccination och ID-märkning enligt 
SVERAKs utställningsregler. 
 
 

Monterplatser: Kontakta Mikael Tigerström via mail 
dirigentens@tigerstrom.com. 
 

Annonser: Original (minst 300 dpi) skickas via mail  till  
ann@annsann.com. Katalogen är i A5-format. Priser för 
privatpersoner: Helsida 150.-, Halvsida 100.- och Kvartssida 50.-. 
Kommersiella annonser, pris enligt överenskommelse.  
 

Hotelltips: Borås Turistbyrå, tel +46 33 35 70 90, 
www.boras.com 
 
Öppettider: Bedömningarna startar kl. 9.00 och håller på till 
senast kl.19.00. 
 

Upplysningar lämnas av: 
Solweig Persson, solweig.p@swipnet.se 
033-28 24 35, mellan 18.00 - 21:00 
Annika Emanuelsson, emanuann@telia.com  
0325-400 29, mellan 18.00 - 21:00 
Var vänliga och respektera de angivna tiderna 
Mer info på vår hemsida: www.boraskatten.nu 
    

OBS! Kattens klor ska vara klippta, både fram och bak. 
Anmäl inte svårhanterliga katter! Katter tillåts ej att vistas i 
utställningslokalen över natten. 
I övrigt gäller SVERAKs och FIFes utställningsregler. 
 
Inga dispensansökningar tas emot under 
utställningsdagarna. 
 

VÄLKOMNA till en trevlig 
kattweekend!     

                                


