Spinneriets
klubbmästerskäp
26 november 2017
Fritsla Folkets hus (Björsvägen 4, 511 71 Fritsla)
Lägg gärna in förfrågningar om samåkning på Spinneriet på Facebook, så hjälps vi åt så att alla som vill kommer dit .

Klasser som katterna kan tävla i är:

Domare:
Hannah Jensen (SE) - kategori 1 och 2,
Jørgen Billing (DK) - allround

VUXEN HONA/HANE
KASTRAT HONA/HANE
JUNIOR
UNGDJUR
HUSKATT
SENIOR och VETERAN (Behöver ställas i annan klass
för att ha chans att bli bästa klubbkatt.)
Bästa klubbkatt totalt koras!
Giltig vaccination! SVERAKS och FIFes regler gäller!

Sidoklasser (som domarna tar ut):
* bästa pälskvaliteten

* bästa look

* charmigast på KM

Herre på Täppan
(kostnad 20 kr som
betalas på plats)
OBS! Det är som
vanligt tillåtet att
pimpa sig själv och
sin katt!

Anmälningsavgift 200 kr per katt.
Senior/Veteran: 50 SEK (om utställd i ordinarie klass, annars full avgift)
Pengarna sätts in på Spinneriets bankgiro: 415-0470.
På inbetalningen skriver du ägarens namn och KM. Anmälan sker på SVERAKS
utställningsblanketter. Det går lika bra att maila anmälan som att skicka med post. (Vänligen
uppge epostadress om sådan finnes. Bekräftelse skickas i första hand ut per mail.) Anmälan
är bindande. Det går bra att ha med egen utställningsbur om du säger till när du anmäler.

Anmälningstid: 20 oktober – 12 november
Utställningen är begränsad till 65 katter.
OBS! Anmälan skickas eller mailas till:
Susanna Löfstrand, Kronängen 13, 423 55 Torslanda
susanna.lofstrand@telia.com
Frågor och funderingar tas emot på mail eller telefon 0707-925766 (mellan kl. 14.00 och
21.00 på vardagar och mellan 10.00 och 21.00 på helger).

Vi kommer att sälja fika och enklare mat. Vill du baka är det mer än välkommet? Hör av dig
till Lisa Sillanpää på telefon 0733-74 86 88 (ej efter kl.21) så att vi kan beräkna inköp.
Det kommer att vara öppet för publik mellan 10.00 och 14.00. Gratis entré för Spinneriets
medlemmar, 40 kr för övriga.
Spinneriet firar 25 år som klubb! Vi firar detta med att sälja våra fina och praktiska
Spinneriet-västar för endast 300 kr på Klubbmästerskapet (ordinarie pris 400 kr).

Varmt välkomna! / Styrelsen

