
 
 
   

  Sällskapet Sibirisk Katt 
Bjuder in till klubbmästerskap och föreläsning 
 i Lohärads Bygdegård 18 - 19 januari 2020 

Lohäradsvägen 231, Norrtälje 

 
DOMARE 
Lena Björkander 
Michael Edström 
 
AVGIFTER KLUBBMÄSTERSKAP 
Per katt max 3 katter/utställare                250:- 
 
Utställningen är maximerad till 56 katter.  
 
Återbetalning efter anmälningstidens utgång, endast mot 

veterinärintyg, minus en administrativ avgift på 50:- 
Veterinärintyget skall vara kassören tillhanda senast 14 
dagar efter utställningen. 
 
ANMÄLNINGSTID 
Är öppen, sista dag 1 januari 2020 
Ev. byte av katt kontakta kassor@sibiriskkatt.se 
 
INBETALNING  PG: 37 37 14-5 
Swish: 123 020 5922 
Vid betalning ange REGNR för varje utställd katt, EMS-kod 
samt ägarens namn om annan än inbetalare.  
 
ANMÄLAN  
Skickas till kassor@sibiriskkatt.se 
Jenna Kårwik 
Himminevägen 23 
761 72 Norrtälje 
 
Anmälan är bindande! 

 

Klasser: 
A   
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 

Vuxna katter i öppen klass 
Vuxna katter som har tagit titel 
Kastrater i öppen klass 
Kastrater som har tagit titel i kastratklass 
Ungdjur 4-7 månader 
Ungdjur 7-10 månader 
Senior/Veteraner från 7 år 
Avelskatter med minst tre avkommor 
Uppfödare, minst tre katter från uppfödningen 

 
Sidoklasser: 
Lika som bär 
Bästa svans 
Bur/fräckaste färg 
Coolaste katt 
 
Dessutom bedöms under grundtävlingens gång:  
Bästa pälskvalitet och Bästa sibbeuttryck.  
Dessa går upp i speciella paneler. 
 
 
 
 
 
 
 

PRISER, MONTRAR, ANNONSER 
Priser mottages tacksamt, kontakta 
jeanette.houdi@sibiriskkatt.se                             
Annonskostnad:  
A4 250:-A5 125:- 
 
ALLMÄN INFORMATION 
Veterinärbesiktning/incheckning 08.30-09.30, bedömningar 
beräknas börja 10.00 
Stamtavla/under reg.intyg samt giltigt vaccinationsintyg ska 
uppvisas. 

 
SäSK bjuder på godmorgon fika och lunch. 
 
OBS! Antal burar är begränsade så du får gärna ha med 
egen bur. Vi kan tillhandahålla burar från Royal Canin Skriv 
i anmälan vad du har för bur/önskar OBS! 
 
Ta med egen kattsand som du även tar med dig hem. 
 
Öppettider dag 1 för publik 10.00-15.00 
Utställningen stänger efter panelens slut. 
Servering finns i SäSK regi. 
 
DAG 2  
FÖRELÄSNING, 10.00-12.00 
Anna My från Royal Canin föreläser om njurfoder och  
olika dieter för katter. 
Anmälan till föreläsningen sker till kassor@sibiriskkatt.se  
Föreläsningen är gratis. 
 
HCM och PKD test,  13.00 –   
Lennart Nilsfors kommer att vara på plats för de som vill 
testa. Betalning sker på plats direkt till Lennart, kontant 
eller via Swish. HCM 1250:- , PKD 625:- . 
Anmäl till kassor@sibiriskkatt.se om du vill testa din/dina 
katter. 
 
SäSK bjuder på godmorgon fika kl 9:30 och lunch. 
 
LOGI som tillåter djur 
Hotell Roslagen 0176-17180  
Pensionat Granparken 0176-10354 
Även andra alternativ finns att hitta. 
Glöm inte att tala om att du ska ha katt med dig! 
 
OK att stå med husbil/husvagn utan el utanför 
bygdegården. 
 
UPPLYSNINGAR (ring inte efter kl 21.00)  
Allmänt 
Annika Kiel Olsson 072-749 09 20 

ordforande@sibiriskkatt.se 
Kommisarie 
Jeanette Houdi 070-815 15 32 
jeanette.houdi@sibiriskkatt.se 
Ekonomi 

Jenna Kårwik 076-118 10 97 
kassor@sibiriskkatt.se 
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