
 

 

 

Michael Edström SE Allround 
Thea Friškovec-Keller CH Allround 
Alexey Shchukin NL Allround 
Charles Spijker NL Allround 
Marie Westerlund SE Allround 
 

Dackekatten 
inbjuder till sin 48:e och 49:e Internationella kattutställning 

4 – 5 juni 2022 i Gislaved Ishall, Gislerinken 
Alla raser båda dagarna. Två certifikat, välj en dag eller båda.  

Inbjudna domare: 
Annika Berner SE 1, 2 
Stéphane Henry FR 1, 2 
Zvezdan Memedov SE 1, 2 
Caroline Stoa NO 1, 2, 4 
Jörgen Billing DK Allround 

ANMÄLNINGSTID/ INBETALNINGSTID 
18 – 30 april 2022 
Max 400 katter/dag 

 
Anmälningsavgifter, inkl. katalog 
Katt/Kull                     380 kr/dag* 
Uppfödning/Avel  0 kr/dag* 
Färgbedömning       200 kr/dag* 
Veteran/Senior                                 150 kr/dag* 
 
*Om utställd i annan klass, annars ordinarie avgift. 
Anmälningsavgiften ska betalas samtidigt med anmälan för att 
anmälan ska vara komplett. 

 
ANMÄLAN 

SVERAK:s medlemmar anmäler online via 
www.minakatter.sverak.se. 
 

Utländska utställare och katter under registrering anmäler 
via länk på www.dackekatten.se. 
 

Avgiften betalas in på Dackekattens bankgiro 362-4905 eller 
via Swish 123 648 2384. Swisha alla betalningar på en gång. 
För utländska utställare:  
BIC HANDSESS IBAN SE15 6000 0000 0007 7731 5688. 
 
Ange ägare, kattens registreringsnummer och dag på 
betalningen. 
 

Klassändring och titelchans mejlas till Annette Åkerman 
ordforande@dackekatten.se. 
 

Återbetalning efter anmälningstidens slut sker endast mot 
SVERAK:s veterinärintyg. Vi tar en administrativ avgift på 
100 kr. Intyget ska vara vår kassör tillhanda senast 14 dagar 
efter utställningen.  
 

FIFe:s och SVERAK:s regler gäller liksom Jordbruksverkets 
hälso- och gränsbestämmelser. För mer information se 
www.sverak.se respektive www.jordbruksverket.se. 
 

ASSISTENTER ersätts med 380 kr/dag och mat. 
Anmälan till Päivi Palokangas: 070-236 91 67, 
paivi@tiddlywinks.se. 
 

MONTRAR bokas genom Vlasta Frömlova: 
0706-684 605, kassor@dackekatten.se. 
 
PRISER tar vi emot med glädje senast 30 april. 
Kontakta Åsa Thelin:,, 072-744 10 48,  
viceordforande@dackekatten.se. 
 

ANNONSER 
Kommersiella annonser och uppfödarannonser 

Kontakta Eva Johansson: 073-836 34 32,  
medlemsansvarig@dackekatten.se. 
 

INCHECKNING 
Veterinärbesiktning och incheckning lördag och söndag  
kl. 07.30 – 08.30. Besiktning sker med stickprov. 

 Giltigt vaccinationsintyg ska uppvisas. 
 Intyg under registrering i förekommande fall. 
 Huskatter ska ha huskattbevis. 
 Kastreringsintyg för kastrerade katter. 
 Vita katter ska ha hörselintyg. 
 Katternas samtliga klor ska vara klippta.  

 
OBS! Incheckning sker från Radhusvägen, som är infart 
till baksidan av hallen.  
Adress till utställningslokalen (entré): Gislerinken, 
Gislegatan, 332 33 Gislaved. Fri parkering finns i anslutning 
till hallen. 
 

ÖVRIG INFORMATION 
 Utställningen är en bära själv-utställning. 
 Vi erbjuder introduktion för nybörjare, anmäl dig gärna i 

förväg till Annika Öhrberg: stortassen@hotmail.com. 
 Titelkokarder är kostnadsfria, övriga kokarder finns till 

försäljning. 
 Anmäl inte svårhanterliga katter. 
 Utställningen stänger för utställare senast kl. 18. 
 Utställningen är öppen för allmänheten kl. 9-15. 
 Burar som lämnas smutsiga debiteras med 200 kr/bur. 
 För katter som inte är nominerade efter att 

grundbedömningarna är klara erbjuds tidig hemgång. Tid 
meddelas på utställningen. 

 OBS! Tag med egen kattsand och tag med den hem 
igen.  

 

ÖVERNATTNING 
 Hotell Nissastigen 
 www.vastrasmaland.se/sv/sova/ 
 Husbil-/husvagnsparkering bokas på telefon 0371-812 64. 

 

 
För aktuell information, se fortlöpande vår utställningssida på 
www.dackekatten.se och vårt event på Facebook. 
 

Välkommen till en trevlig katthelg i Gislaved! 

Reservation för eventuella domarändringar.  


