VI HAR GLEDEN AV Å INVITERE TIL

GRENLANDSPUSENS
9. og 10. internasjonale utstilling
18. og 19. mars 2017. 2 sertifikat.
Sted: Heistadhallen, Lundedalen 41, 3940 Porsgrunn

Norsk Skogkatt feirer 40-årsjubileum som godkjent rasekatt.
I den anledning så markeres dette med en Norsk Skogkatt spesial på lørdag!

Dommere







Raymond A. Saetre
Caroline Stoa
Nurit Pahl
Veikko Saarela
Ireneusz Pruchniak
Jørgen Billing

NO (AT)
NO
IL
FI
PL
DK

1, 2
1, 2, IV
Allround
Allround
Allround
Allround

Vi forbeholder oss retten til dommerendringer og
kategorifordeling. NRR og FIFe’s utstillingsregler gjelder.

Påmelding og betaling aksepteres kun i perioden
1. desember 2016 til 28. februar 2017
Påmelding gjøres via: www.katteutstilling.com
Husk riktig tittel foran kattens navn på påmeldingsskjemaet.

Utstillingsavgift pr dag
for første katt, katalog inkludert
for neste katt med samme eier
per kull, minimum 3
per kattunge som tillegg til kullklasse
stiller individuelt i oppdretters navn
NOK 150,- per veteran/senior som ikke stiller i
annen klasse.
for selskapskatt. Kun 1 per utstiller i
Gratis
samme bur som utstilt katt. Meld
dette ved påmelding.
NOK 100,- per utstiller ekstra ved for sen betaling
NOK 100,- i gebyr v/tilbakebetaling av
utstillingsavgift før påmeldingsfristens
utløp.
Betalingsdato gjelder ved fullbooket utstilling.
Avmelding etter påmeldingsfristens utløp kun mot
veterinærattest.

NOK
NOK
NOK
NOK

350,300,300
100,-

Veterinærkontroll kl. 07.00-08.30 (søn 08.00-08.30)
Alle katter må være vaksinert i tråd med NRRs regler.
Originalt vaksinasjonskort og stamtavle må medbringes,
sammen med kvittering på betalt påmeldingsavgift.
Husk hørselsattest hvite katter.
OBS! Alle kattunger skal være fullvaksinerte (2 vaksiner).

Eget bur
Ønsker du å benytte eget bur så skriv dette i merknadsfeltet på
påmeldingsskjemaet. Ta med eget egnet bord.

Betaling
 Norsk Bankkonto: 2610.15.79726
o IBAN: NO9526101579726
o BIC-adresse (Swift-adresse): SPTRNO22
 mCash
 VIPPs (Nr: 24626)
 PayPal (grenlandspusen@gmail.com)
Les om alle mulige betalingsmuligheter på vår webside:
www.grenlandspusen.no.
Utenlandske utstillere kan betale via PayPal, eller
bankoverføring.
Kostnader i forbindelse med innbetalinger skal betales av
utstiller. Det betales for alle katalogførte katter.
Husk å ta med kvittering for betalt utstillingsavgift!
Oppgi navn på eier (evt telefon nummer eller epost) på
innbetalingen, samt navn på katt(er).

Alle spørsmål om utstillingen, betaling, påmelding,
stands, annonser, premier, kokarder og lignende, rettes
til grenlandspusen@gmail.com
Assistenter: ønsker du å gå assistent, ta kontakt med:
Rebekka Løkke
rebekkaloekke@gmail.com
Aksel Ørbakk Knutsen
dandara55@hotmail.com
Assistenter belønnes med kr. 300,- pr. dag + lunsj.

Overnatting
Clarion Collection Bryggeparken, Skien
Thon Hotell Skien
Skien Fritidspark
Quality Hotel Skjærgården, Langesund
Farris bad, Larvik
Hotell Wassilioff, Stavern

tlf +47 35 91 21 00
tlf +47 35 90 58 00
tlf +47 35 54 10 40
tlf +47 35 97 81 00
tlf +47 33 19 60 00
tlf +47 33 11 36 00

Utstillingen varer til klokken 18.00 begge dager for alle
utstillere.
Utstillingen er åpen for publikum fra kl. 10.00 begge dager.

NRR og FIFE utstillingsregler gjelder

