
 
 

VI HAR GLEDEN AV Å INVITERE DERE TIL 

ADELKATTENS JULESHOW 2020 
5. og 6. desember 2020, i LetoHallen, Dal (avkjøring nr 54 fra E6) 

2-cert,  velg én dag eller kom gjerne begge! 
 

 
Dommere: 
Geir Edvardsen   1, 2 NO 
Martha Ziemianska  1, 2 NO 
Steven Jones   AR NO 
Aina  Hauge   AR NO 
Anne-Gro Edstrøm  AR NO 
Caroline Stoa   1,2,4 NO 
Lone Lund (med forbehold) AR DK 
Ytterligere dommere er foreløpig ubekreftet. 
 
Vi forbeholder oss retten til evt. dommerendringer og evt. 
rasefordeling. 
 
Påmelding: 
Med bakgrunn i FHI/regjeringens smittevernregler prioriterer vi 
utstillere bosatt i Norge. 
 
Påmeldingsfrist/betalingsfrist:  
Vi åpner for påmelding 15. oktober, og påmeldingsfrist er 29. 
oktober – merk at det er en ganske kort påmeldingsperiode. 
Det vil være åpent for påmeldinger noen dager etter fristen, men 
slike påmeldinger står på venteliste. 
Betalingsdato gjelder ved fullbooket utstilling.  
 
Utstillingsavgift pr dag (alle priser i NOK): 
Første katt     375 
Påfølgende katter med samme eier, pr katt  350 
Kull      gratis 
Senior/veteran    150 
Avlskatt som ikke stiller i annen klasse 100  
  
Ønske om selskapskatt (kun 1 katt pr utstiller) sendes på 
mail til Linda Ortang lindaortang@hotmail.com 
 
 
 
 
 

 
Betaling 
Betaling skal skje KUN samtidig med påmelding i Min Katt. 
Vi aksepterer ikke betaling over bank eller kontant ved 
innsjekk. 
 
Påmeldinger som står som uferdig, vil bli avvist, og utstiller må 
eventuelt melde på på nytt med samtidig betaling. 
Det betales for alle katalogførte katter. 
Avmelding etter påmeldingsfristens utløp kun mot 
veterinærattest om smittsom sykdom iflg NRRs regler. 
 
Egne bur 
Vi oppfordrer til å bruke egne bur. Slike bur må oppfylle FIFes 
krav til minstemål pr katt, se Utstillingsreglementet. 
 
Veterinærkontroll kl. 07.00-08.30 (søn: 08.00-08.30) 
Vis stamtavle/vaksinsjonspapirer ved innsjekk. 
Det skal vises hørselsattest på hvite katter, og bekreftelse på 
kastrering på huskatter eldre enn 10 mnd.  
 
Opplysninger:  
Linda Ortang                                   lindaortang@hotmail.com  
 
Spørsmål om betaling: 
Brita Schjervheim  brita@tingoskattens.com 
 
Assistenter 
Gudrun Sørenssen  gudrunsw@online.no                          
Assistenter belønnes med kr. 350,- pr. dag + lunsj. 
 
Overnatting: 
LetoHallen på Dal      tlf +47 63 95 91 00 
Quality Airport Hotell Gardermoen        tlf +47 63 92 61 00 
Norlandia Oslo Airport Hotell                  tlf +47 63 94 95 00         
Thon Hotell Oslo Airport                              tlf +47 63 92 94 00 
             
Utstillingen varer til klokken 17.00 begge dager for alle 
utstillere.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NRR og FIFes regler gjelder 
FHI/regjeringens til enhver tid gjeldende smitteregler gjelder 

1. Alle utstillere MÅ følge med på arrangementsiden på Facebook for løpende oppdateringer og 
informasjon 

2. Alle utstillere bes ha med seg munnbind og antibac til eget bruk. Munnbind SKAL alltid brukes når 
man forlater tildelt burplass! 

3. Begrenset antall personer i hallen og begrenset antall katter 
4. 1 katt kan ha med seg 1 person, flere katter kan ha med seg 2 personer. Oppgi navn og telefon til 

person nr 2 i merknadsfeltet ved påmelding. 
5. Vask/sprit hendene ofte, hold minst 1 meters avstand til andre, hold deg hjemme hvis du er syk eller 

har symptomer på covid-19 
6. Utstillingen kan når som helst avlyses grunnet endret smittesituasjon, for få påmeldte katter eller andre 

uforutsette årsaker. 
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