
HÅLOGALANDKATTEN 
 

inviterer til sine internasjonale utstillinger 

Stangneshallen, Harstad 13. Og 14. juni 2020                    

Exhibitors outside of NRR must register a user in 

“Min katt” https://katt.nrr.no/kirjaudu.aspx Please 

contact showentry@nrr.no to request your user-

name and password.  

Inviterte dommere:  

Aina Hauge (NO)         (allround) Christian Prtchinak (PL)         (allround)                             

Karina Bjuran (NO)            (1 og 2) Pia Nyman  (FI)                         (1B, 2, 3. og 4)    

Utstillingsleder: 

Britt Jarling, Aspeliveien 45, 9415 Harstad 

utstillingsleder@halogalandkatten.no  

tlf. +47 906 38 358 

Påmelding 1. jan 2020 – 25. mai 2020 

Hvis utstillingen blir full, gjelder dato for inn-
betaling av utstillingsavgift. 

Utstillingsavgift pr. dag: 

NOK 350,- for første katt  

NOK 330,- for øvrige katter med samme eier                

NOK 250, for neste katt, gjelder Hålka medlem-
mer 

NOK 200,- for huskatt 

NOK 350,- for kull (minimum 3 stk) 

NOK 100,- for hver kullkatt som stiller i  kl 12 i 
oppdretters navn 

NOK 200,- for senior/veteran/avl som ikke stiller i 
klasse 1-10             

NOK 100,- for avlsgodkjenning/fargebedømming  

Meldes til utstillingssekretær 

Oppdrett og avl gratis 

NOK 50,- for selskapskatt 

NOK 0,- katalog, vil og finnes i PDF 

Betaling ved ankomst kun etter avtale og vil bli 
belastet med kr 100,- 

Avgiften skal være betalt innen påmeldingsfristens 
utløp til: 

Hålogalandkatten, kontonr. 4730 05 27759. 

SWIFT HASBNO21    IBAN  NO6847300527759 

 

Utenlandske utstillere betaler gebyrene ved over-
føring. Opplys om eiers navn og antall katter på 
betalingen. 

 

Det betales for alle katalogførte katter. 

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp, kun mot 
veterinærattest om smittsom sykdom iflg. NRRs 
regler. Ved tilbakebetaling av 
avgift trekkes det da NOK 50,- i 
gebyr pr. katt pr. dag.  

Innsjekk og veterinærkontroll:  

lørdag kl 07.00 – 08.00, søndag kl 08.00 – 08.30. Vær 
presis! 

Utstillingen varer til kl 18.00 begge dagene for utstil-
lerne. Hålka’s medlemmer møter 1/2 time tidligere 
begge dager. 

 

Utstillingene er åpne for publikum 

kl. 09.00 - kl. 16.00 begge dagene. 

 

Annonser sendes til  

Synnøve Larsen  tlf +47 472 54 384 

utstilling@halogalandkatten.no 

 

Stands:Britt Jarling, tlf.: +47 906 38 358 

utstillingsleder@halogalandkatten.no 

 

Annonsepriser pr. katalog 

Kommersielle:  1/2 s. NOK 200, 1/1 s. NOK 400 

Oppdrettere: 1/2 s. NOK 100, 1/1 s. NOK 200  

 

Assistenter  melder seg til Britt Jarling  

utstillingsleder@halogalandkatten.no  

Assistentene godtgjøres med NOK 350,- pr. dag + 
lunsj. 

 

HUSK:  

Stamtavle, vaksinasjonskort, attester, sertifikater, ut-
stillerkort og kvittering for betalt avgift.  

*Kattens klør skal være klippet. *Hørselsattest til hvite 
katter.  

*Katter over 10 mnd skal være ID-merket. *Huskatter 
over 10 mnd skal være kastrerte. *Drektige og diende 
katter har ikke adgang.  

 

 FIFè og NRRs utstillingsregler gjelder. 

 

Overnatting 

Thon Hotel Harstad       tlf +47 77 00 08 05  

Scandic Harstad            tlf +47 77 00 30 00  

Hotel Arcticus    tlf +47 77 04 08 00 

Tjeldsundbrua Kro & Hotell tlf +47 77 08 93 00 

Velkommen til oss i Harstad 


