
Å R ET S M A I N E C O ON 2 0 1 7
Anmälningsblankett.

Kattens namn & titel (Cat’s name & title):   .………………………………………………………………

EMS-kod (Colour): ......................................  

Ägarens namn & adress (Owner’s name & address ): ………………………………….......................................

.....................................................................................                    E-mail…................................................................. 

Utställningsdatum 
(Date for show)

Arrangerande klubb 
(Name of club)

Bästa resultat  
(Best result)

Poäng  
(Points)

Total poäng (Total points): ...............................................

Poäng för Senior / Veteran & Avel / Uppfödning  
(Points for Senior / Veteran & Breeding Queen / King / Breeding)

Utställningsdatum 
(Date for show)

Arrangerande klubb 
(Name of club)

Bästa resultat  
(Best result)

Poäng  
(Points)

Total poäng (Total points): ............................................... 

Ungdjur/Junior (Kitten)

Vuxen (Adult)

Kastrat (Neuter)

Senior/Veteran* (Senior/Veteran**)

Avel/Uppfödning* (Breeding Q/K, Breeding**)  
                          * Katten kan delta i både Vuxen och i klasserna ovan.  
** The cat can participate both in Adult and above listed 
categories. 

SVERAK/FIFeOrganisation: WCF, TICA eller annan (Other)

Katten är en import (Imported)

Från land (From country): .......................................        Importdatum (Import date): ..............................

OBS! Kopia på bedömningssedlarna ska bifogas blanketten! 
Skicka blankett, kopior på bedömningssedlar samt eventuella fotografier senast 31 januari 2018 till  
(Send form, copies of Judgements and photos to):  
Eva Johansson, Åkerbyvägen 218, 187 37 Täby alternativt e-post: eva@alohapopoki.se 
Oberoende kontrollräkning av resultat kommer att ske. 
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