
 Välkommen till Norrskenskattens 
44-45e utställning 

Inbjuder till vår Internationell 2 certs Catshow 
den 14-15 september 2019, Arcushallen, Luleå 

Brittspecial i samarbete med Brittsällskapet 
 

KONTANTFRI utställning!  CASH FREE cat show!   
Swish and card accepted 

 

 

Domare 
Vladimir Isakov, BY Allround 

Glenn Sjöblom, SE Allround 

Fabio Brambilla, IT  Allround 

Yan Roca Folch, FR Allround 

Sirpa Lindelöf, SE 

Daria Łukasik, PL 
Jaana Jyrkinen, FI 

B,2,3,4 
1,2,3,C 
Allround 

Dorota Szadurska. PL 2,3,4 

Lene Glem, DK B,2 

  
Med reservation för ev. ändringar 

 

Anmälningstid 15/6 – 26/7 
Inga byten efter anmälningstidens utgång 
Utställningen är begränsad till ca 400 katter/dag.  
Vi förbehåller oss rätten att fördela över kategorier och raser. 
Detta är en bära själv utställning, ägaren visar sin katt för domaren. 
Vi planerar att tillämpa burlös panel. 
 

Anmälan 
SVERAK medlemmar anmäl via www.minakatter.sverak.se  
Anmälan är giltig först när både betalningen + anmälan inkommit. 
Kan du ej anmäla online, sänder du en anmälan per katt till din klubb som 
vidarebefordrar till: catshow@norrskenskatten.se Egen bur anmäles i 
förväg 

 
Avgifter 
Alla betalningar ska vara inbetalt vid slutet av anmälningstid.  Frågor om 
betalningen eller avgifter? kassor@norrskenskatten.se 
 

Klass 1-12, 14, 16, 18 330 SEK/katt per dag 

Klass 15a, 15b, utställd i annan klass 150 SEK/katt per dag 

Avel klass 16, utställd i annan klass 0 SEK 

Uppfödning klass 17, utställd i annan klass 0 SEK 

Enskild bedömning av kattunge även 
anmäld i klass 18 

150 SEK 

Kontrollklass 13 b & Färgbedömning 13c 200 SEK/katt per 
bedömning 

Egen bur (ska anmälas) Own cage must be 
registered, contact 
catshow@norrskenskatten.se 

130 SEK/bur för 
helgen 

Katalog (för hela helgen)* 0 SEK 
 
*En katalog per utställare ingår i år! Med tanke på miljö kommer katalogen att vara 
elektroniskt i år. Önskas tryckt papperskatalog skall denna förbeställas till  
katalog@norrskenskatten.se. En katalog per utställare utan kostnad. 
För återbetalning efter anmälningstidens slut fordras veterinärintyg enligt 
utställningsreglerna § 1.15. Endast SVERAKs veterinärintyg godkänns.  www.sverak.se. 
Vid återbetalning dras 50 SEK av i administrationsavgift.  Den minsta återbetalningen 
är över 50 SEK. 

 

Inbetalning 
Sker till Norrskenskatten Handelsbanken Bankgiro: 170-6019,  
Swish: 123 303 7900 
Notera kattens regnr, ägarens mejladress samt utställningsdag på 
inbetalningen. 

 
Bekräftelse skickas ut löpande via e-post  

Kontrollera bekräftelsen så att alla uppgifter stämmer. Har du inte fått 
bekräftelsen 14 dagar före utställningen, hör av dig till: 
catshow@norrskenskatten.se 

 
Foreign exibitors:   
Cats can be registered by the online entry form on 

https://minakatter.sverak.se/MailRegister.php?ExhibitId=10000548.  
All payments made before the registration period ends. 
IBAN: SE19 6000 0000 0004 4809 3251 
BIC: HANDSESS 
Norrskenskatten, Seminariegatan 12B, 972 42 Luleå 
 

Confirmation is sent out by e-mail 
Please check the confirmation carefully so that all details are corrects. Have you not 
received the confirmation within 14 days prior to the show, please contact: 
catshow@norrskenskatten.se  
 

Veterinärincheckning  

Lördag kl 07.00 - 08.00, söndag kl 07.30 - 08.00  
Ta med stamtavla/huskattbevis/under reg.intyg, giltigt vaccinationsintyg (enligt 
SVERAKS regler) samt NOS bekräftelse.  
Veterinärbesiktningen kommer att ske genom stickprov både lördag och söndag. 
Vaccinationskontroll obligatorisk. 
 

FIFes och SVERAKs regler gäller liksom Jordbruksverkets hälso- och 
gränsbestämmelser. För mer information, se www.sverak.se respektive 
www.jordbruksverket.se   
 

Klassändringar & titelchanser  

Klassändringar för införande i katalog senast 2019-08-20. 
Titelchans och klassändringar, maila kopior på bedömningssedlarna 
till: catshow@norrskenskatten.se   
 

Tidig hemgång  
Vi kommer att tillämpa tidig hemgång. Tid för det meddelas under 
utställningen. Gäller ej NOS, nominerade katter & assistenter. 
 

Assistenter 
Agneta Olsson: assistenter@norrskenskatten.se    
Assistenter ersätts med 330 SEK + lunch & fika/dag 

 

Priser, annons, sponsring & monterplatser 
Kontakta monter@norrskenskatten.se för mer information. 
Annonser mottags senast 2019-08-20. Annonser mejlas i färdigt format. 
Begränsat antal monterplatser gratis i år! 
 

Upplysningar 
Kommissarie: Leif Ask 070 598 20 11 
Kassör: Jessa Vatcher  072 501 83 84 
Sekretariat: Anna Karin Lenshof 070 319 29 42 
 

Utställningens öppethållande 
Utställningen beräknas pågå fram till ca.18.00  
Publikinsläpp 09.00–15.00 
 

Förslag till övernattning (meddela att ni har katt med) 
Scandic +46 (0) 920- 27 64 00   SVERAK´s samarbetspartner 
Turistbyrån +46 (0) 920- 45 70 00  
www.visitlulea.se 
 

Kom ihåg att vaccinera Era katter i tid! Senast 31/8 
Remember to vaccinate your cat before 31/8! 
 
Uppdateringar sker löpande på www.norrskenskatten.se samt på  
NOS FB- event 
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