
Sveriges Nya Raskattförening - SNRF 

Inbjudan till öppen digital kattutställning till 

förmån för hemlösa katter! 
Katthemmen i Uppsala, Föreningen Samvetet och Musses vänner arbetar oavbrutet med att ta hand 

om, vårda och hitta nya för alltidhem till hemlösa katter. Allt arbete sker ideellt och oavlönat. Vårt 

överskott från denna utställning kommer att skänkas till katthemmen. Då hjälper vi till med pengar 

till mat, veterinärvård och allt annat som katterna behöver. Vi hoppas att du vill bidra till att hemlösa 

katter tas om hand på bästa sätt genom att delta i vår utställning, där också eventuella 

sponsorspriser kommer katthemmen tillgodo.  

 

Anmälan senast 28 oktober – Bedömningar 8-14 november 

 – Resultat 25 november 

 
SNRF bjuder in alla intresserade till en digital utställning med fotografier som en liten ersättning 

för de inställda utställningarna under 2021. Du är välkommen att delta i tävlingen med hur 

många katter du vill. Alla kattraser godkända inom WCC kan vara med och tävla, utom Scottish 

Fold med vikta öron. Och huskatterna förstås! 

Tävlingsform: 

Grundbedömning uppdelat på kategorierna långhår, semilånghår, korthår, 

Sia/oriental och hårlösa katter. Om det inte finns tillräckligt antal katter i en kategori, slås den 

samman med annan kategori.  

Kattungar 3-6 månader 

Juniorer 6-10 mån 

  Vuxna fertila 10 månader - 8 år 

  Kastrater 10 månader – 8 år 

  Huskatter  

  Veteraner från 8 år  

 

 Domarna kommer att ge varje katt en enskild bedömning utifrån förutsättningarna med 

fotografier. Denna får du del av efter tävlingen. Domarna nominerar sedan sina bästa katter som 

möts om titlarna Best in Show Kitten, Adult, Neuter, Domestic Pet och Veteran. Denna sista 

uttagning görs av en speciell finaldomare. OBS – inga cert och titlar kommer att delas ut. Detta 

är en inofficiell tävling. 

 Bokade domare hittills  är: 

 Philippa Holmes, GB, All Breed 

 Ivan Vorobiov, RU, korthår, SIA/OSH, Hårlösa katter 

 Katerina Anyfandi, GR, långhår, semilånghår 

 Dagny Dickens, SE, All Breed 

 Daniel Counasse, BE, All Breed 

 Marina Litvina, RU, All Breed - finaldomare 

 

  Sidoklasser 

  Det blir dessutom en sidoklass att tävla i: 

  Roligaste uttryck 

  



 

  Bilder 

 300 dpi bildkvalitet som kan publiceras dels på hemsida och Facebook, dels i Mästerkatten Nr 4. 

 Varje katt som tävlar i en klass ska visas med tre bilder: Rakt framifrån, profil och helkroppsbild. 

 (se exempel nedan). 

  Bilderna ska vara tagna under år 2021 och fotograf kan vara annan person än ägaren, men då vill 

 vi publicera namn på fotografen. För sidoklassen räcker det med en bild, som illustrerar temat. 

 för klassen. Katten ska vara minst 3 månader gammal på bilderna och vi undanber oss vänligen 

 kläder och roliga mössor etc på katterna.                            

   

  Anmälan och avgifter 

  Anmälan gör du på SNRFs hemsida www.snrf.org. Fyll i alla uppgifter och bifoga dina bilder.  

  Priset för deltagande är: 

 1-2 katter 50:-/st 

 3 katter  100:- 

 4 katter  125:- 

 5 katter  150:- 

 Sidoklass  30:-/st 

 Avgiften sätts in på vårt plusgiro 11 69 49-9 eller Swish 123 181 75 84 i samband med anmälan. 

 Märk betalningen med endast ditt namn, antal katter och om du vill delta i sidoklass: 

 Exempel:  Anna Larsson, 3, FS (= Fun show) 

  Exempelbilder: 

  Rakt framifrån: 

 

 

eller 

 

 

 

 

 

 

Profil:                eller                                Helkroppsbild – katten ska stå upp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Varmt välkommen med dina fina kattbilder! 
 Vill du stödja katthemmen och skänka ytterligare ett bidrag utöver 

din anmälningsavgift? Det går oavkortat till hemmens verksamhet! 


