
 

 

Västerås Kattklubb inbjuder till utställningsresa till Norge  
30 september – 2 oktober 

 

Nu är vi på gång! 

VRK åker gemensamt till BURAKs utställning i Solbergelva . Vi åker från Västerås fredagen 

den 30 september och tillbaka igen efter att utställningen slutat söndagen den 2 oktober. 

VRK har bokat buss (ett tvåsitssäte per ägare och katt) och boende på: Comfort Hotel Union 

Brygge för 24 personer med katt samt chauffören. 

Vi hoppas självklart att många VRK:are vill följa med och att VRK-medlemmar som inte tidigare 

ställt ut så mycket eller inget alls tar chansen att prova på att ställa ut då flera erfarna utställare 

från VRK kommer att finnas på plats att rådfråga om saker och ting. 

Men, fyller vi inte upp bussen med egna medlemmar tar vi också med medlemmar från andra 

klubbar. 

För att förenkla logistiken ber vi samtliga intresserade anmäla sig snarast till Päivi per mail  

bengal.bargard9322@live.se  

De platser som inte är uppbokade av VRK-medlemmar efter 15 juni fördelas till de 

ickemedlemmar som anmält sig. 

 

Anmälnings och depositionsavgift är 500 kr. Avgiften inbetalas till klubbens konto 8 95 45 – 8  

så snart du fått besked om plats på bussen – först då är anmälan komplett.  

Kostnad VRK-huvudmedlemmar: busstransport 500 kr + boende 1765 norska kronor  

(två övernattningar inkl tilläggsavgift för katt på rummet) 

Kostnaden för transporten betalas tillbaka efter resan för våra huvudmedlemmar OM 

du genomför resan, annars går anmälningsavgiften till klubben.  Boendet betalar man själv på 

plats 

Kostnad icke VRK-medlemmar: busstransport 1100 kr varav 500 kr i depositionsavgift + 

boende 1765 norska kronor (två övernattningar inkl tilläggsavgift för katt på rummet) 

Återstående 600 kr betalas därefter in senast den 16 september.   

Depositionsavgiften betalas INTE tillbaka. Boendet betalar man själv på plats 

 

Ni ansvararar själva för att anmäla er katt/era katter till utställningen. Anmälningstiden har redan 

startat! Så anmäl er så snart ni får ett mejl från oss att ni fått plats på bussen!  

 

Som vanligt gäller att vaccinationen inte får vara mer än ett år gammal och viktigt att komma ihåg 

är också att din katt måste ha pass!  

Se BURAKs inbjudan för mer information www.burak.no  
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