SPINNERIET
inbjuder till sin 37 & 38 internationella utställning

den 21-22 maj 2022 i Tånga Hed fotbollshall, Vårgårda.
Alla raser båda dagarna, välj en dag eller välj båda!

Pimpa din katt, ”Herre på täppan” båda dagarna!

Vi firar 30 år med glitter & glamour!
DOMARE
Hannah Jensen
Lena Björkander
Mats Askett
Åsa Carnbrand
Elin Hoffner
Francesco Cinque
Marcin Biernaczyk
Magdalena Kudra
Jørgen Billing
Fabio Brambilla
Alexey Shchukin
Helene Reiter
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ÄNDRINGAR
Alla ändringar ska ske per mail till show@spinneriet.se
Byte av katt inom anmälningstid kostar 50 SEK/katt, inga byten efter
anmälningstidens utgång 27/4. Klassändring på plats kostar 50 SEK.
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ASSISTENTER
Anmälan görs till: Birgitta Schmidt, steward@spinneriet.se
Alla assistenter ersätts med 370 kr/dag samt lunch och fika.
MONTRAR, PRISER
Susanna Löfstrand susanna@spinneriet.se

Med reservation för ev. domarändringar. Utställningen är begränsad till
ca 470 katter per dag. Vid för många anmälda katter förbehåller sig
Spinneriet rätten att välja katter efter anmälnings- och betalningsdatum.
Katter anmälda båda dagarna har förtur.
ANMÄLAN
Anmälningstid: 25/3 – 27/4 2022
Online-anmälan för SVERAK-registrerad katt via webbsidan
www.minakatter.sverak.se Anmälan är bindande!
Utländska utställare och katter under reg. anmäl via länk på
www.spinneriet.se
Anmälan som endast sänds med mail skickas via den egna klubbens
utst.sekreterare till Pernilla Winterskiöld show@spinneriet.se
AVGIFTER - 1 katalog / utställare ingår!
Per katt 2 dagar
Per katt 1 dag
Kullklass (minst 3 avkommor 4-7 mån)
Senior, Veteran (ställd i annan klass annars full avg.)
Kontrollklass (ställd i annan klass annars full avg.)
Uppfödning, Avel (ställd i annan klass annars full avg.)

700 SEK
370 SEK
300 SEK
150 SEK
200 SEK
0 SEK

Bankgiro 415-0470 eller Swish 123 62 631 98
Utställningsdag, regnr, ägarens namn och tel.nr ska framgå av
betalningen. Återbetalning efter anmälningstidens slut endast mot av
SVERAK godkänt veterinärintyg enligt utställningsreglerna § 1.15,
minus en adm.kostnad på 50 SEK/katt.
Utländska utställare kan betala via vårt konto i SEK med tillägg på
25 SEK/betalning.
SE-Banken, Box 189, 503 08 Borås, Sweden
IBAN.: SE1750000000051021034908
BIC/SWIFT: ESSESESS
Vid önskan om att betala på plats kontakta kassör kassor@spinneriet.se

VETERINÄRBESIKTNING / INCHECKNING
* Lördag & Söndag: 07.30 – 08.30
* Veterinärbesiktning med stickprov.
* Stamtavla/huskattsbevis, ID-märkning och vacc.intyg ska uppvisas.
* Katterna ska vara kloklippta både fram och bak.
* Vita katter ska ha hörselintyg.
* Kastreringsintyg på huskatter över 10 månader.

BURAR Vi använder SVERAKs burar, egna burar ej tillåtna.
Vi kommer att ha fast burplacering under lördagen och fri placering för
nya katter under söndagen.
Burar som lämnas smutsiga debiteras med 100 sek/bur.
UPPLYSNINGAR
Sekretariat, klassändringar Pernilla Winterskiöld show@spinneriet.se
Kassör Katarina Wolffram kassor@spinneriet.se
Utställningskommissarie Sylvia Dahlkvist ordforande@spinneriet.se
ÖVERNATTNING
Glöm ej att meddela att ni kommer med katt.
* På Tånga Hed finns vandrarhem granne med hallen eller ta med egen
husvagn/husbil. www.tangahed.se Ej tillåtet att övernatta på
parkeringen.
* Alingsås Turistbyrå www.vastsverige.com/alingsas
* Hotell Grand Alingsås 0322-67 01 00
ÖVRIGT
* Vi följer Sveriges allmänna rekommendationer rörande Covid-19
* Detta är en ”bära-själv-utställning”
* Vi tillämpar tidig hemgång efter grundbedömning för katter som ej
nominerats. Tid för hemgång meddelas under dagen.
* Bekräftelser för anmälda och betalda katter kommer finnas i Minakatter,
endast bekräftelse via e-post till de som anmält via blankett.
* Anmälan samt betalning till ”Herre på täppan” sker på utställningen.
* Burlös panel tillämpas
* Utställningen är öppen för publik från kl.9.00
* Utställningen stänger senast kl.18.00 (men som ni vet brukar Spinneriet
vara klara tidigt)
* Adress till utställningshallen Tånga Hed, 447 22 Vårgårda
* Missa inte evenemanget på Facebook
FIFes och SVERAKs regler gäller www.sverak.se,
samt Jordbruksverkets hälso- och gränsbestämmelser
www.jordbruksverket.se

VÄLKOMNA TILL EN TREVLIG KATTHELG!
För fortlöpande information om utställningen se:

www.spinneriet.se

