WCF World Show
Sweden 2017!
13 – 14 maj

Stockholms Hundsportcentrum
Runsavägen 10, Upplands Väsby
Inbjudna domare:
Mrs Tatjana Cernova, LV
Mrs Beverly Elian, RO
Mr Daniel Counasse, BE
Mr Tino Eckhardt, FR
Mr Albert Kurkowski, PL
fler domare kommer..

WCF-ringar
Master
Double Master
Varmt välkomna!
Sveriges Nya Raskattförening
Magnificats, WCF-Rumänien
Stjärnkattens Raskattförening
Föreningen Samvetet

Ska vara din klubbs utställningssekreterare tillhanda senast
den 15 april för vidare befordran till Wiveca Fransson senast
den 20 april. Använd gärna vår On-line anmälan! Du som
anmäler med blankett, skicka den som e-post och är du inte
SNRF-medlem, skicka en kopia på din anmälan till din
utställningssekreterare!
Uppge tydligt på blanketten/formuläret vilka dagar katten ska
ställas ut. Endast en anmälan per klass behövs. Din anmälan
är bindande efter den 20 april. Bekräftelse sänds endast ut
om du lämnar aktuell e-postadress

Anmäl och betala i god tid och få lägre avgifter!
Ant. katter
1
2
3
4
5

senast 25.3
375
575
750
900
1000

26.3 – 20.4
475
775
975
1125
1225

Veteranklassen är avgiftsfri, om katten deltar i annan
klass också. Om katten enbart anmäls till veteranklassen
är avgiften som ovan.
Uppfödar- och Avelsklass samt färgbedömning är avgiftsfria.
WCF-ringar anmäls och betalas på plats. Du kan använda
ditt bankkort.


Avgiften ska betalas in på SNRF:s PG 11 69 49- 9. Vid
betalning från utlandet:




IBAN SE47 9500 0099 6026 0116 9499
SWIFT (BIC-code) : NDEASESS



Vid ev. avanmälan efter 20 april betalas
anmälningsavgiften tillbaka endast mot uppvisande av
veterinär- eller läkarintyg, som ska vara SNRF tillhanda
senast 6 dagar efter avslutad utställning.



Exp.avgift om 50 kr tas ut vid återbetalning och vid
fakturering av utebliven anmälningsavgift.

Om katt/katter avvisas från utställningen, betalas avgiften
inte tillbaka. Vi tar inte byten av katter efter 20 april.

Enkelbur:
Dubbelbur:

60 x 80 x 60 cm
60 x 120 x 60 cm

Burarna ställs i enkla rader med utställare på ena sidan och
besökare på den andra.
Om du tar med egen bur, ange måtten på anmälan.

Manus till oss senast 25 april. Skicka annonsen digitalt i
storleken A4 till sirkka-liisa.lundbergs@outlook.com



att ta med raskattens stamtavla/huskattens
huskattbevis och vaccinationsintyg,



att katterna ska vara kattpestvaccinerade mindre än 2
år före utställningen,



att kattungar under 12 veckor måste åtföljas av sin
mamma,



att bifoga hörselintyg på vit katt, om den ställs ut
första gången,



att huskatter över 10 månader ska vara kastrerade.

Anmälningar, avanmälningar och ändringar
Wiveca Fransson
Källbo 214, 195 92, Märsta
Telefon: 08 – 591 492 74
E-post: wi.fra@telia.com
Domarelever
Louise Guézennec
Telefon: 072-252 43 11
E-post: guezennec@brevet.nu
Ekonomiska frågor
Maria Mattsson
Telefon: 070-821 60 85
E-post: kassor@snrf.org
Priser – sponsring och montrar på utställningen
Alexandra Holmgren
Telefon: 070-668 49 32
E-post: alexemt@hotmail.com
Vill du ha ditt hederspris omnämnt i katalogen, skriv på
anmälningsblanketten till vilken/vilka katter du vill skänka
pris.

SCANDIC Hotell Upplands Väsby ...................... 08-517 355 00
Ett Smart Hotell Sollentuna.................................. 08-35 02 60
Best Western Arlanda Hotellby. ……………………..08-597 897 00
För fler tips: sök på Expedia eller Momondo

Snälla du!
Om du får förhinder i sista stund
Vänligen kontakta
Maria Lööf
Wiveca Fransson

070-631 59 47
070-628 03 95

