
 

INVITERTE DOMMERE 

Jurgita Gustaitiene (LT)                                                  Allround 
Gerardo Fraga Guzman(ES)                                            Allround 
Yan-Roca Folch (FR)                                                        Allround                                                      
Magdalena Kudra (PL)                                                1,2,3,4c 
Anne Veland (NO)                    Allround 
Aliosha Romero (IS)                                Allround

    Vi tar forbehold om dommerendringer 

PÅMELDING/INNBETALING 

Påmelding 15.01.2020 -  14.03.2020 
Påmelding via katt.nrr.no 

 

Exhibitors outside NRR / Foreign exhibitors:   
NRR has now opened for digital enrollment to exhibitions 

in Norway. Those who want to exhibit must register as a 

user in Min Katt in NRR, and enter the exhibiton via Min 

Katt. Anyone already registered in NRR's pedigree, either 

as owners of a cat from NRR, who has sold a cat to Norway 

or who has exhibited in Norway in 2017 and / or 2018 shall 

not create a new user but ask to receive username and 

password to the user account already registered. The 

request should be sent to NRR, email showentry@nrr.no.  

 

Norsk bankkonto    1503 17 38935 

IBAN:   NO2515031738935 

BIC(Swift)  DNBANOKKXXX 

(Husk at utstiller betaler gebyr ved betaling 

utland) 

Adresse til bank: STRANDEN 21, 0021 OSLO  

 

Skriv på innbetalingen:  

Eiers navn, antall katter/dager.  

 

Betalingsfrist: 14.mars 2020 

 

Påmelding er gyldig først når innbetaling er mottatt.  

 
Tilbakebetaling av utstillingsgebyr belastes med NOK 50.- 

 

VIPPS : TRØNDERKATTEN #24367 

Husk å merke innbetaling.  

 

Spørsmål vedrørende utstillingsavgift: 

Ailin_petersen@hotmail.com 

 

 

 

 

 

UTSTILLERAVGIFT: 

Pris pr. katt           NOK 370,-  

Katalog:    NOK   70,- 

Selskapskatt    NOK 100,-  

Vet/sen som også stiller i ord. kl.      NOK 100,-  

Kull                 NOK 370,-   

(Kull gratis hvis oppdretter stiller minst 3 kattunger 

individuelt i kl. 12. Kattungene må stå registrert i 

oppdretters navn.) 

Fargebedømmelse   NOK 200,-  

(må meldes på FØR utstillingen) 

KLASSEENDRING/AVMELDING 

Klasseendring sendes på e-post til 

utstilling@tronderkatten.no  

Avmelding før påmeldingsfristens utløp gjøres via e-

post til utstilling@tronderkatten.no 

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp kun mot 

veterinærattest ifølge NRRs regler (smittsom 

sykdom).  

 

ANNONSER til katalog:   

OPPDRETTERE  1/1 side 250,-   1/2 side 150,- 

KOMMERSIELLE 1/1 side 500,-  1/2 side 250,- 

 

ASSISTENTER kan melde sin interesse til 

utstilling@tronderkatten.no 

Assistenter blir betalt 500,- pr dag + lunsj (ikke egne 

medlemmer)  

OPPLYSNINGER:  

Beatrice Hove  utstilling@tronderkatten.no 

Lisbeth Rødsjø tronderkatten.nrr@gmail.com 

 

VETERINÆRKONTROLL   

 

Lørdag kl. 07- 09 - Søndag kl. 07.30 - 08.30 

 

Alle katter over 10 mnd. må være chippet 

 

NRR og FIFes utstillingsregler gjelder.  

Utstillingen kan vare til kl. 18 begge dager 
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