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PLATS OCH DATUM
Lohärads Bygdegård, 1,5 mil norr om Norrtälje.
Lördag 24 september 2016.

VÄGBESKRIVNING/GPS-KOORDINATER
Hittas på Maine Coon-Kattens hemsida. Där finns också 
information om övernattning i Norrtälje. 

DOMARE
Mats Askett och Michael Edström.

ANMÄLNINGSTID
23/5-28/8 2016. Alla anmälningar är bindande och skickas 
till: Ann Torsbring, Lohäradsvägen 245, 761 72 Norrtälje.  
E-post: ann.torsbring@telia.com. 

ANMÄLNINGSAVGIFT
200 kr per katt. Avgiften ska betalas in samtidigt som anmälan 
görs och en kopia på betalningen ska bifogas till anmälan. 
Ange ”KM 2016”, antal katter och ditt namn på betalningen. 
Maine Coon-Kattens plusgiro: 461 8697-9.                                            

ANMÄLNINGSBLANKETT
Blankett finns också på hemsidan. OBS! En blankett per katt. 
Föreningen Maine Coon-Katten förbehåller sig rätten att vid 
behov begränsa antalet katter per utställare om det blir fler an-
mälningar än vi har plats för i lokalen. Detta för att så många 
medlemmar som möjligt ska få plats på utställningen.
Katten tävlar förutom i bedömningsklasserna automatiskt i 
sidoklasserna, se nedan.

UTSTÄLLNINGSFORM
Utställningen omfattar endast katter av rasen Maine coon och 
SVERAKs utställningsregler gäller. Maine cooner från samt-
liga förbund är välkomna! 
Detta är en inofficiell utställning utan certifikat, vilket gör att 
det går bra att ställa katter stoppade i FIFe på grund av att de 
behöver ta utlandscertifikat. Resultaten räknas inte in som på 
officiella utställningar.                                  

BEDÖMNINGSKLASSER               
Vuxen hane/Vuxen hona                                         
Vuxen kastrathane/Vuxen kastrathona                
Ungdjur hane/Ungdjur hona (4-7 månader) 
Junior hane/Junior hona (7-10 månader) 
BOB (Bästa klassvinnare aka Årets klubbkatt)

SIDOKLASSER (FLER KAN TILLKOMMA)
Bästa mönster 
Publikens favorit 
Bästa silver 
Bästa gamling (+ 7 år)

INCHECKNING OCH HÅLLTIDER
Kl. 08.00-09.00. Ta med giltigt vaccinationsintyg för katten. 
Bedömningarna börjar efter kl. 10.00.
Utställningen öppnar för besökare kl. 10.00. Inträde för  
besökare är 20 kr och barn samt ungdomar går in gratis. 

BURAR
Burarna är Royal Canins canvasburar. En bur per katt, inget 
burskynke behövs, endast liggunderlag i botten av buren. 
Botten är 102 cm bred och 50 cm djup.  Det går inte att hänga 
något på buren, en vattenskål t.ex. får förvaras inuti.          

BÄRA-SJÄLV
Detta är en s.k. ”bära-själv”-utställning, men det finns tillgång 
till proffsiga assistenter som hjälper till med att visa upp din 
katt om du behöver hjälp med det. Hör av dig i god tid på 
plats om du vill ha hjälp av assistenterna. 

PRISER OCH LOTTERIER M.M.
Alla utställare får gåvor från våra sponsorer Royal Canin, 
Sveland Djurförsäkringar och Extreme Classic kattsand. Våra 
vinnare får fina priser. Det kommer finnas ett foderlotteri och 
ett annat lotteri med kattrelaterade vinster. 
Klubbens rasringsbord finns på plats på utställningen med 
möjlighet att köpa dekaler, tygmärken och tidningsutgåvor.

FÖRTÄRING
Café med varma och kalla drycker, smörgåsar, fikabröd och 
lättare luncher finns på bygdegården.

ANMÄLNINGAR OCH SEKRETERIAT
Ann Torsbring. Tel. 0176-227106, 070-2569512 (ej efter kl. 
20). E-post: ann.torsbring@telia.com.

ALLMÄNNA FRÅGOR OCH ANNONSER 
Ordförande Mia Wikström. Tel. 0176-239805, 0707-310787. 
E-post: ordforande@mainecoon-katten.se. 

*Fler samarbetspartners kommer att tillkomma.  
Intresserad? Kontakta Maine Coon-Kattens sponsorgupp.  

E-post: samarbete@mainecoon-katten.se.  

Föreningen Maine Coon-Katten i samarbete med*:

VÄLKOMNA TILL EN TREVLIG DAG
I MAINE COONENS TECKEN!


