Ankomstdatum / date of arrival

Utställningsanmälan
Entry form
Katalognr / Catalogue no

Var vänlig texta tydligt eller skriv på maskin
Please complete in capital letters or typewriting

Arrangerande klubb / Organiser

Plats / Location

Utställningsdatum / Date of the show

Fyll i den klubb som håller
utställning

Fyll i orten där utställningen ska
vara

Fyll i utställningsdatum. För 2-certifikatsutställning krävs 2 anmälningar.

Katt / Cat
Titel + namn / name

Kön / Sex

Fyll i ev titel. Förkortningar hittar du på www.sverak.se. Fyll sedan i kattens namn. Texta
tydligt.

Hane / Male

Hona / Female

Ras + färg / Breed + colour (EMS-code)

Ev grupp / Group

Utställningsklass / Entry class

Fyll I ras och färg. Se din stamtavla för korrekt information.

Raserna NFO MCO
DRX CRX har detta

Fyll i klass. Se
nedan.

Reg.nr / Pedigree No

Född / Born

Fyll i kattens registreringsnummer. Se stamtavla

Kattens födelsedatum

Utställare - tänk på att: från den 1 juli 2003 skall katt, över 10
månader och född efter 1 juli 1996, vara ID-märkt. Katten skall vara
vaccinerad och kloklippt. För utförliga regler vid utställning hänvisas
till FIFes & SVERAKs utställningsregler www.sverak.se

Far / Sire - Namn / Name

Fyll i pappans namn och ev titel
Ras + färg / Breed + colour (EMS-code)

Reg.nr / Pedigree No

Fyll i pappans ras och färgnummer. Se stamtavla

Fyll i pappans registreringsnummer

Mor / Dam – Namn / Name

Fyll i mammans namn och ev titel
Ras + färg / Breed + colour (EMS-code)

Reg.nr / Pedigree No

Fyll i mammans ras och färgnummer. Se stamtavla

Fyll i mammans registreringsnummer

Dubbelbur tillsammans med följande katter / Place in a double cage together with the following cats
Max tre katter i dubbelbur – undantag kull

Ras + färg / Breed + colour (EMS-code)

1. Max 3 katter i en dubbelbur. Kattungar får sitta flera i samma bur.

Samt deras ras och färgnummer
Ras + färg / Breed + colour (EMS-code)

2. Ange de katter som ska sitta ihop
Kattens uppfödare / Name of breeder

Fyll i kattens uppfödare. Se stamtavla
Katter kan anmälas i följande klasser: / Cats can be entered in the following classes:
9.
10.
11.
12.
13a.
13b.
14.

1. Europa Champion
2. Europa Premior
3. Grand International Champion (CACE)
4. Grand International Premior (CAPE)
5. International Champion (CAGCIB)
6. International Premior (CAGPIB)
7. Champion (CACIB)
8. Premior (CAPIB)

Öppen / Open
Kastrat / Neuter
Junior / 6-10 månader / months
Ungdjur / 3-6 månader / months
Novis / Novice
Kontroll / Control
Huskatt / Domestic cat

Nationella klasser / National classes
15a.
15b.
16.
17.

Senior, 7-10 år / 7-10 years
Veteran, 10 år och äldre / 10 years and older
Avel / Queens & studs
Uppfödning / Catteries

Ägare/utställare / Exhibitor
Namn / Name

E-post / E-mail

Fyll tydligt i ditt namn

Fyll i din ev mailadress

Gatuadress / Street – no

Postadress, land / Zip-code, town, country

Fyll i din gatuadress

Fyll i postnummer, postadress och land

Telefon / Phone

Medlem i kattklubben / Member of the cat club

Fyll i ditt telefonnummer

Fyll i kattklubb du tillhör

Jag önskar gå assistent / I wish to participate as a steward

?
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Kategori/ category

I

II

III

IV

Katten är till salu / The cat is for sale
Kattungar till salu / Kittens for sale

Jag intygar att ovanstående uppgifter är korrekta och att jag skall efterfölja SVERAKs respektive FIFes regler för utställning / I certify with my signature that the
above data is true and correct and I shall comply with the show rules and certify with my signature not to be a member of a non FIFe cat club.
Datum / Date

Ägarens / utställarens underskrift / Signature of the exhibitor

Fyll i dagens datum

Skriv under din anmälan och skicka in den till
utställningssekreteraren i din klubb.
Klubbattest / Signature of Your club

Utställare, tillhörande de förbund som ej ingår I WCC
(exempelvis independent), skall bifoga kopia av utställarlicens
med denna anmälan.

….……...……..………………………………………………
Utställningssekreterare i ALFAKATTEN

