
 

Innbudte dommere er: 

Veikko Saarela (FI)   all round  Alexey Schukin (NL)  all round 

Fabio Brambilla (IT)   all round  Minna Krogh (DK)  kat. 2, 3, 4 

Charles Spijker (NL)  all round  Zvezdan Memedov(SE)  kat. 1, 2 

 

Det tas forbehold om evt. dommerendringer og kategori fordeling. NRR og FIFe`s utstillingsregler gjelder. 
 

Vi åpner for påmeldinger så snart linken er klar i MyCats!! 

Påmeldingsfrist er 10.august 2017. NB!! Begrenset antall katter!  

 
Online påmelding: Da ny link til påmelding til 

utstillinger via MyCats (Mine katter) skal tas i 

bruk til vår utstilling har vi ikke detaljer klart 

rundt dette enda.  

Oppdatert info og fremgangsmåte vil bli publisert 

senere! 
Ved spørsmål kontakt vår utstillingssekretær  

Gøran Vinje:  revebo.no@gmail.com eller egen klubb 
 

HUSK:  Betalingsdato gjelder som påmeldingsdato. 
  
Utstillingsavgift:   

NOK 350,- for første katt inkl. katalog  

NOK 320,- for øvrige katter med samme eier 

NOK 320,- for kull (min.3 stk) 

NOK 150,- for hver kullkatt som stiller i  

kl. 12 i oppdretters navn 

NOK 150,- for senior/veteran som ikke stiller  

i annen klasse 

NOK 100,- for selskapskatt og avlskatt 

Oppdrett er gratis. 
 

Avgiften betales til SØRAK`s konto: 

SØRAK v/Asbjørn Berntsen 

E-post: leder@sorak.no 

Fruktveien 5, 4635 Kristiansand 

Konto nr: 5081.06.39404 

Utstillere fra utlandet betaler i NOK ved ankomst. 

 

HUSK: Merk innbetalingen med kattens navn, 

rase/farge og klubbtilhørighet, samt eier som på 

påmeldingsskjema og telefonnummer.  

Norske utstillere som først betaler ved ankomst,  

må betale et gebyr på NOK 50,- pr.katt. 

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp kun mot 

veterinærattest i følge NRRs karanteneregler.  

Ved retur av utstillingsavgiften fratrekkes et gebyr 

på NOK 50,-  NB: Det betales for alle katalogførte 

katter. 
 

Annonser og stand henvendelse til: 

Linda Renèe Smith 

Beverveien 34 

4700 Vennesla 

Tlf: 48311377 E-post: Ir-smith@hotmail.com 

Pris for stand: kr 800,- pr 10 m2. 

 

Veterinærkontroll   kl. 07.00 til kl. 08.30 lørdag. 

       Kl. 08.00 til kl. 08.30 søndag. 

Premier og kokarder mottas med takk og kan gis til 

bestekatter. De må være Gøran Vinje i hende før 

påmeldingsfristen om de skal bli med i katalogen. 
 

Overnatting: 

Det er plass til campingvogner ved Odderøyhallen, 

men det må betales avgift for parkering for lørdagen. 

Kristiansand turistkontor:   +47 38 12 13 14 

Nettside: www.sorlandet.com 

First Hotel:   +47 38 12 54 00 

Scandic Hotel Bystranda: +47 21 61 50 00 

Radison Blue Caledonien: +47 38 11 21 10 
 

Assistenter: 

Utstillere bærer selv til ordinærbedømming, Vi har 

allikevel behov for en del assistenter som kan melde 

seg til Gøran Vinje. Disse belønnes med 320,- pr. dag, 

samt mat og drikke.  

Utstillingen åpner for publikum kl.10.00 og varer til 

kl. 18.00 begge dager. HUSK: Original stamtavle, 

attester, utstillerkort og kvittering for betalt 

utstillingsavgit.. 

    SØRAK 

 inviterer til 

                       2 cert`s utstilling i Kristiansand 

den 26. og 27.august 2017 i Odderøyhallen  
HVIS ØNSKE OM Å STILLE BARE ÈN DAG – VELG DAG ! 
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