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DOMARE  KATEGORI 
Olga Komissarova, EE Allround 
Vladimir Isakov, BLR    Allround 
Charles Spijker, NL            Allround 
Caroline Stoa, NO             1, 2, D 
Hannah Jensen, SE             1, 2  
Åsa Carnbrand, SE            1, 2 
Pia Nyman, FI                       B, 2, 3, 4    
Carin Sahlberg, FI                       B, 2, 3, 4 
Reservation för eventuella ändringar. 
 

ALLMÄN INFORMATION 
Max 280 katter per dag. 
Ta med egen sand! 
Pga platsbrist kan vi tyvärr inte tillåta egna burar i år. 

Assistenter visar katterna för domarna. 
Huskatter över 10 mån ska vara kastrerade. 
För vita katter ska hörselintyg uppvisas. 
Katternas klor ska vara klippta. 
 
Om det blir för många katter anmälda, prioriteras de 
anmälningar där både betalning och anmälan kommit MSK 
tillhanda. I andra hand avgör inbetalningsdatum.  
MSK förbehåller sig dock rätten att fördela platserna mellan 
kategorier och raser. 
 

ANMÄLAN 
som är bindande sker med fördel online via: 
http://minakatter.sverak.se 
eller via din klubb som skickar till: 
 
Malin Sundqvist 
Jonasborgsvägen 4 E, 723 41 Västerås 
070-765 85 46 (kl.17-22), 
ordforande@mellansvenskakattklubben.se 
 
Anmälan och inbetalning sker 22/6 – 1/8 2017 
 

Bankgiro 308-6741 
 
ANMÄLNINGSAVGIFTER 

Per katt klass 1-14 350 SEK 

Påföljande katter med samma ägare 320 SEK 

Senior, veteran, avel (tävlar ej i annan klass) 150 SEK 

Kullklass (minst tre katter,anm.även i klass 12) 150 SEK 

Uppfödarklass  0 SEK 

Kontrollklass 13 b och färgbedömning 13 c 150 SEK 

Katalog (ett mindre antal på plats, då 50 SEK) 30 SEK 

 
 

På inbetalningen ska kattens registreringsnummer,  
EMS-kod samt utställarens telefon/e-post och klubb framgå. 
Samma ägare på inbetalning och anmälan.  
 
För återbetalning efter anmälningstidens slut fordras 
veterinärintyg enligt utställningsreglerna § 1.15. 
Endast SVERAKs veterinärintyg godkänns. 
Vid återbetalning dras 40 kr av i administrationsavg. 
 

BEKRÄFTELSE 
skickas med e-post ca 2 veckor innan utställningen. Notera 
på anmälan om du önskar få den med vanlig post istället. 
 
KLASSÄNDRINGAR/TITELCHANS 

görs skriftligen senast 28/8 till Malin Sundqvist  
 
VETERINÄRBESIKTNING 

Kl. 07:00 – 08:30 båda dagarna.  
Stamtavla/Under reg-intyg/huskattbevis, bekräftelse  
och giltigt vaccinationsintyg ska uppvisas.  
 
ASSISTENTER 

Angelica Weigl, 073-332 86 09 
angelica@mellansvenskakattklubben.se 
2 assistenter per bord ersätts med 350 kr/dag + lunch. 
 
PRISER 

Jennie Holmberg, jennie@mellansvenskakattklubben.se 
 
NYBÖRJARSERVICE 

Är du ny som utställare kan du kontakta Siv Widberg 
både före och under själva utställningen, 
siv@mellansvenskakattklubben.se 
 
HOTELLTIPS 

Vilsta sporthotell & vandrarhem     016-51 30 80 
Vilsta camping        016-13 62 27 
 
ÖVRIGT 

 FIFes & SVERAKs regler gäller, www.sverak.se 

 Öppet för publik kl.10:00-16:00 

 Lunch- och kaffeservering finns 

 Utställningen stänger efter panelerna, senast kl.19:00 
    
UPPLYSNINGAR  

Malin Sundqvist, 070-765 85 46 (kl.17-22) 
ordforande@mellansvenskakattklubben.se 
 
För domarfördelning och aktuell information om utställningen: 
www.mellansvenskakattklubben.se och Facebook 

            
                ,  

inbjuder till sin 34:e internationella utställning 
 

2-3 september 2017 
Vilstahallen, Eskilstuna 
 

Kategoriindelning: 
Lördag:  Kategori 2 och 4 
Söndag: Kategori 1, 3 och huskatter  
 

Bäst i kategorin tas ut båda dagarna!   

 
 
 
 
Bästa katt per kategori tas ut båda dagarna 
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