
Gestrica Kattklubb 
 Inbjuder till sin 21&22 Internationella 2-certifikatsutställning  

4–5 juni 2022 på Estraden i Gävle  

 

Inbjudna domare 

 

Med reservation för eventuella ändringar och tillägg.                       

Domarfördelning meddelas ca 14 dagar före utställningsdagen på 

www.gestricakattklubb.se samt Facebook evenemang även aktuell 

information uppdateras här. 

Anmälan  mellan 23 april 2022–1 maj 2022 

Anmälan är bindande och skickas i 1a hand online via                    
http://minakattter.sverak.se eller via din klubb till Anna Lundgren 
show@gestricakattklubb.se  Vid många anmälningar gäller             
inbetalning- och anmälnings datum samt att katter som ställs båda 
dagarna har förtur. Klubben förbehåller sig rätten att kvotera katter, 
för att erhålla en jämnare fördelning mellan kategorierna.               
Utställningen är begränsad till ca 280 bedömningar per dag.  
 
Anmälningsavgifter per dag

 

Bankgiro 239–0417 eller SWISH 123 147 44 10 

Utställningsdag, regnr och EMS-kod /katt, ägarens namn och klubb  

ska framgå av inbetalningen.  

För återbetalning krävs veterinärintyg enligt utställningsreglerna 

§1.15 Intyget ska vara utfärdat av behandlande veterinär senast 7 juni 

2022. Endast SVERAKS veterinärintyg godkänns, minus en administra-

tiv avgift på 50 sek. 

Utländska utställare kan betala till vårt  SWEDBANK-konto i SEK med 

tillägg på 25 SEK/betalning 

IBAN: SE83 8000 0810 3490 4387 7365 

BIC: SWEDSESS 

Klassändring/Titelchans/Byte av katt 
Meddelas så snart som möjligt till Anna Lundgren 
show@gestricakattklubb.se  
För att uppnå titel på utställning ska underlag på tidigare tagna      

certifikat uppvisas för utställningssekretariatet innan bedömningarna 

börjar. Byte av katt inom anmälningstiden kostar 50 sek, inga byten 

efter anmälningstidens utgång.  

 

Anna Wilczek PL Allround 

Annette Sjödin SE Allround 

Donatella Mastrangelo IT Allround 

Glenn Sjöbom SE Allround 

Steven Jones NO Allround 

Sirpa Lindelöf SE B ,2,3,4 

Mats Askett SE 1,2 

Per klass och katt 375 SEK 

Senior, veteran (Om utställd i annan klass) 150 SEK 

Avel/Uppfödarklass 0 SEK 
Färgbedömning 13c 200 SEK 

Förbeställning av katalog 50 SEK 

Incheckning och veterinärbesiktning 

Lördag 4/6 kl. 6.30-8.00 

Söndag 5/6 kl. 7.30-8.30 

Stamtavla, under registreringsintyg, huskatts bevis, ID-märkning, 

bekräftelse och giltigt vaccinationsintyg (samt hörselintyg för vita 

katter och kastreringsintyg på huskatter äldre än 10 månader) ska 

kunna uppvisas enl. SVERAK:s regler 

Assistenter Eta Kvarnbergs eta_k@hotmail.com                           
Assistenter ersätts med 500 kr/dag + mat 

Burar Vi använder SVERAK:s burar, egna burar är ej tillåtna. Fast bur-

placering under lördagen, fri för nya katter under söndagen. Burar 

som lämnas smutsiga debiteras med 100 sek/ bur 

Försäljning /montrar Håkan Hägglöf hakan@gestricakattklubb.se 

Ekonomi Lisbeth Andersson kassor@gestricakattklubb.se 

Allmän information 

• Vi följer Sveriges allmänna rekommendationer rörande    

COVID-19 

• Bekräftelse för anmälda och betalda katter kommer att finnas 

i Mina Katter, endast bekräftelse via mail till de som anmält 

via blankett. 

• Katternas alla klor ska var väl klippta.  

• Det är en bära själv utställning.  

• Burlös panel tillämpas 

• Vi tillämpar tidig hemgång efter  att grundbedömningarna är 

klara, tid meddelas under utställningsdagen. Gäller ej nomi-

nerade katter samt GEK- medlemmar.  

• Publik är välkommen mellan kl. 10-14 båda dagarna.         

Entré 50 sek/ person. Familj (2 vuxna, 2 barn) 100 sek. 

• Titelkokarder är gratis, övriga kostar 20 SEK 

• Utställningen stänger kl. 17.00 

Förslag på övernattning 

Glöm inte att meddela att ni kommer med katt.  För rabatt ange med-

lem i SVERAK 

Scandic Väst 026-495 81 00 

Scandic CH 026-495 84 00 

FIFes och SVERAKs regler gäller liksom Jordbruksverkets hälso- och 
gränsbestämmelser. För mer information, 
se www.sverak.se respektive www.jordbruksverket.se 
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