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Information om tävlingen ”Årets Katt”. 

Om tävlingen
Tävlingen Årets Maine Coon (Årets Katt) utses i följande klasser: Ungdjur/Junior (4-10 månader), Vuxen, Kastrat, Senior/
Veteran, Avelshona/Avelshane och Uppfödning. En sidoklass vilken samtidigt utses är Årets Importkatt 2016. 

Regler 
Tävlingen gäller resultat från utställningar under året 2016. 
Tävlingen är öppen för katter vars ägare blivit huvudmedlem i Maine Coon-Katten senast den 31 maj 2016.
Endast resultat från utställningar under tiden som medlem i Maine Coon-Katten ska räknas in. 
Tävlingen blandar inte FIFe/SVERAK-poäng och poäng från andra förbund (t ex WCF). Vill en FIFe-ansluten katts ägare 
använda WCF-poäng eller annat förbunds poäng ska de senare fyllas i och skickas in.
Resultat från andra länder än Sverige räknas om enligt SVERAKS regler för sig och enligt Nordiska WCF för sig. 
Katten deltar i den klass där den har tagit flest av sina medräknade utställningsresultat. Om detta fortfarande ger mer än ett 
alternativ, deltar katten i den klass där den uppnår bäst placering.
Utställningsresultaten ger poäng enligt listorna nedan och poängen ges från högst 5 respektive lägst 3 utställningsresultat. Vid 
lika poäng vinner den katt som har lägst antal medräknade utställningsresultat. En katt som uppnått maximalt antal poäng på 
sina 5 bästa utställningar kan inte slås av annan katt. Den kan dock hamna på delad första plats, om någon annan katt får lika 
eller högre poäng.

Gör så här när du fyller i blanketten
Markera det högsta resultatet på varje bedömningssedel och gör gärna en egen sammanställning av resultatet genom att fylla i 
blanketten (eller använd en kopia). Man skall inte räkna ihop t ex CAP, BIV etc utan endast välja det som ger högsta poäng per 
bedömningssedel.
För att undvika missöden sker oberoende kontrollräkning av en utomstående person.
Blankett samt kopior på bedömningssedlar ska vara inskickade senast den 31 januari 2017 via post eller e-post.  
Poststämpelns datum gäller. Bifoga gärna fotografier på de tävlande katterna. Namnge då bilderna med kattens namn enligt 
stamtavlan. E-posta dessa, alternativt skicka med frankerat svarskuvert, om du vill ha tillbaka fotografierna.
Postadress: Alexandra Alseryd, Kulinarievägen 2, 905 82 Umeå. E-post: alexandra@sevgilims.se. 

Poängräkning

FIFe (SVERAK)

BIS 55

NOM 45

BIV 40

HP (klass 1 & 2) 25

CACS/CAPS 25

CAGCIB/CAGPIB 24

CACIB/CAPIB 23

CAC/CAP 22

Ex. 1 ungdjur/junior 20

Ex. övriga 10

WCF eller annan organisation

Bästa Katt 55

DB 45

BIR/BIV 40

HP (klass 1 & 2) 25

CACE/CAPE/GCACE/GCAPE/CACM/CAPM 25

CAGCIB/CAGPIB 24

CACIB/CAPIB 23

CAC/CAP 22

Ex. 1 ungdjur/junior 20

Ex. övriga 10

Senior/Veteran

BIS 30

Klassvinnare 25

2:a 20
3:a 15

Avel*/Uppfödning**

BIS 70

NOM 60
BIV 40

Certifikat, HP,  Ex. 1 (klass 11&12) 20
Draget certifikat, Ex. 2, Ex. 3 10

* I Avel räknas de 3 bästa resultaten in. ** I Uppfödning räknas de 5 bästa resultaten in.
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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 eller annan (Other)

Katten är en import (Imported)

Från land (From country): .......................................        Importdatum (Date): ...............................

OBS! Kopia på bedömningssedlarna ska bifogas blanketten! 
Skicka blankett, kopior på bedömningssedlar samt eventuella fotografier senast 31 januari 2017 till  
(Send form, copies of Judgements and photos to):  
Alexandra Alseryd, Kulinarievägen 2, 905 82 Umeå. E-post: alexandra@sevgilims.se.
Oberoende kontrollräkning sker av resultaten. 


	Regler-AretsMCO2016
	Anmalningsblankett-Form-AretsMCO2016

	Kattens namn  titel Cats name  title: 
	EMSkod Colour: 
	Ägarens namn  adress Owners name  address 1: 
	Ägarens namn  adress Owners name  address 2: 
	Email: 
	SVERAKFIFe: Off
	UngdjurJunior Kitten: Off
	Vuxen Adult: Off
	Kastrat Neuter: Off
	Katten är en import Imported: Off
	WCF eller annan Other: Off
	SeniorVeteran SeniorVeteran: Off
	AvelUppfödning Breeding QK Breeding: Off
	Från land From country: 
	Importdatum Date: 
	Utställningsdatum Date for showRow1: 
	Arrangerande klubb Name of clubRow1: 
	Bästa resultat Best resultRow1: 
	Poäng PointsRow1: 
	Utställningsdatum Date for showRow2: 
	Arrangerande klubb Name of clubRow2: 
	Bästa resultat Best resultRow2: 
	Poäng PointsRow2: 
	Utställningsdatum Date for showRow3: 
	Arrangerande klubb Name of clubRow3: 
	Bästa resultat Best resultRow3: 
	Poäng PointsRow3: 
	Utställningsdatum Date for showRow4: 
	Arrangerande klubb Name of clubRow4: 
	Bästa resultat Best resultRow4: 
	Poäng PointsRow4: 
	Utställningsdatum Date for showRow5: 
	Arrangerande klubb Name of clubRow5: 
	Bästa resultat Best resultRow5: 
	Poäng PointsRow5: 
	Total poäng Total points: 
	Utställningsdatum Date for showRow1_2: 
	Arrangerande klubb Name of clubRow1_2: 
	Bästa resultat Best resultRow1_2: 
	Poäng PointsRow1_2: 
	Utställningsdatum Date for showRow2_2: 
	Arrangerande klubb Name of clubRow2_2: 
	Bästa resultat Best resultRow2_2: 
	Poäng PointsRow2_2: 
	Utställningsdatum Date for showRow3_2: 
	Arrangerande klubb Name of clubRow3_2: 
	Bästa resultat Best resultRow3_2: 
	Poäng PointsRow3_2: 
	Utställningsdatum Date for showRow4_2: 
	Arrangerande klubb Name of clubRow4_2: 
	Bästa resultat Best resultRow4_2: 
	Poäng PointsRow4_2: 
	Utställningsdatum Date for showRow5_2: 
	Arrangerande klubb Name of clubRow5_2: 
	Bästa resultat Best resultRow5_2: 
	Poäng PointsRow5_2: 
	Total poäng Total points_2: 


