Pohjoinen rotukissayhdistys inbjuder till
sin 46. och 47. Internationella raskattutställning i Kempele 4.-5.7.2015
En 2-certifikatsutställning, alla kategorier och huskatter båda dagarna. max 390 katter per dag.

Utställningsplats: Kempelehalli, Koulutie 3, 90440 Kempele
Veterinärbesiktning: lördag 7.30-9.30 och söndag 7.30-8.30
Bedömningen börjar: lördag 10.00 och söndag 9.00
Öppen för publik: lördag 11.00-17.00 och söndag 9.30-15.00
Utställningen stängs: lördag 18.00 och söndag 17.00
Tidig hemgång: Vi kommer att tillämpa tidig hemgång för katterna som inte blev nominerad. Hemgång ska ske under en
specifikt angiven tidsperiod efter samtliga grundbedömningar och innan panel. Klockslag för detta ska meddelas under
dagen.
Finska Kattförbundets och FIFes regler gäller. Veterinärbesiktingen och vaccinationer är obligatoriska för alla
katter. Stamtavla/huskattbevis, ID-märkning och vaccinationsintyget ska visas med bekräftelse.
Storleken på burarna 65x65x65, dubbelbur 130x65x65. Min. storlek för egen bur 50x50x50 cm.
Ägarna kan själva bära fram sina katter till bedömning.
Bekräftade domare

Mats Askett (SE)
Britta Busse (DE)
Luigi Comorio (IT)
Mira Fonsén (FI)
Vladimir Isakov (BY)
Jaana Jyrkinen (FI)
Helene Lis (SE)
Irene Eek Magnussen (SE)
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Allround
Allround
I, II, III
Allround
I, III, IV
II, IV

Pia Nyman (FI)
Eric Reijers (CZ)

II, IV
Allround

Med reservation för eventuella ändringar.
Utställningsklasser 1-17
Anmälningstid 14.4.-30.5.2015
Alla anmälningarna är bindande och skickas via den egna klubbens utställningssekretare till:
Anna Korhonen, Savottatie 45 D 16, 90420 Oulu.
Förfrågningar till utställningssekreteraren helst per e-post: porok.nayttely@gmail.com, tel. + 358 050 410 9010
Försenade eller per e-post sända anmälningar mottages ej.
Separat blankett fylls i för båda dagarna, en blankett per katt. Till anmälan bör bifogas en kopia av
betalningskvittot och från kvittot bör framgå att betalningen till kontot i fråga är utförd. (Två dagars eller flera
katters betalningar kan utföras samtidigt.) Bifoga din e-mail address så skickad vi bekräftelsebreved till din
mailaddress. I annat fall ange din address så skickar vi bekräftelsen per post.
Anmälningsavgifter: 36 EUR/katt/dag, referensnummer 5050, katter från andra organisationer (utanför FIFe) 50
EUR/katt/dag. Anmälningen är bindande.
Avgiften: Insättes på POROKs Bankgiro FI52 1107 3000 6565 16.

(klubb address, om behövs: Kuovitie 8 c 4, 90570 Oulu, Finland) Kontrollklass i samband med bedömningsklass 15
EUR. Veteran-, uppfödar- och avelsklasser är avgiftsfria om katten är utställd i annan klass.
Ändringarna och certifikat, (ifall katten kan ta titeln), som sker efter anmälningstiden 30.5.2015, skall anmälas till
utställningssekreteraren omedelbart per e-post.
Kompiskatter
Endast på förhand till utställningschefen anmälda kompiskatter, eller katter som endast deltar ena dagen, får
komma till utställningsplatsen med utställningkommissariens lov. Kompiskatternas veterinärgranskning/buravgift
5€ betalas på plats.
Domarfördelning läggs ut på vår hemsida ca 14 dagar före utställningen och bekräftelserna skickas till utställare
senast 22.6.2015.
Assistenter, kontakta: Sanna Siuruainen, sannasiuruainen.porok@gmail.com. Assistenter ersätts med 25 EUR per
dag + lunch
Rosetter och priser senast 11.6.2015: Sanna Hietala, Ketjutie 105 B, 90560 Oulu, Finland
Monter och annonser till katalog: förfrågningar till utställningskommissarie Riikka Turpeinen,
pj.porok@gmail.com
Ekonomi (returnering av utställningsavgift) till kassör Seija Marttila, talous.porok@gmail.com
Din första utställning eller något att fråga: Utställningsmentor Anne Raami, vpj.porok@gmail.com,
Införsel till Finland. Katten måste ha identitetsmärkning med microchip eller tatuering och måste vara vaccinerat
mots rabies minst 21 dygn före införseln. Mer information från:
http://www.evira.fi/portal/se/djur/inforsel+och+utforsel/eu+medlemslander++norge+och+schweitz/hundar++katt
er+och+illrar/
Hotell:
Original Sokos Hotel Arina (Oulu)
Enkelrum 71 €
Dubbelrum 81 €
Katter 10 €
Bokning +358-8-3123255 eller sales.oulu@sokoshotels.fi . OBS! Ange koden POROK att erhålla priset ovan. Giltig
t.o.m 15.6.2015.
Scandic Oulu
Enkelrum 89 €
Dubbelrum 99 €
Dubbelrum med extra bädd 109 €
Priserna är inklusive katt.
Bokning +358 8 543 1000 (ext. 5) eller e-mail oulu@scandichotels.com OBS! Ange koden ROT030715 att erhålla
priset ovan. Giltig t.o.m 12.6.2015.
Pohjankievari (Kempele)
Enkelrum 49 €
Dubbelrum 69 €
Familjerum 110 €
Katter 10 € / veckoslut
Bokning: www.hotellipohjankievari.fi / +358 8 515433

POROK hälsar alla hjärtligt välkomna till ett trevlig veckoslut i Kempelehalli!

