Inbjudan till
Digitalt klubbmästerskap!
Anmälan senast 8 maj – Bedömningar 17-24 maj – Resultat 30 maj
Nu har det gått över ett år sedan vi alla fick ändra på våra liv på grund av pandemin. Att anordna en
kattutställning har helt enkelt inte varit möjligt. Vi hoppades kanske att komma tillbaka under våren
2021, men det ser omöjligt ut.
SNRF vill nu i alla fall bjuda in alla medlemmar till ett digitalt klubbmästerskap med fotografier som en
liten ersättning för den inställda majutställningen. Du är välkommen att delta i tävlingen med hur
många katter du vill och fina priser blir det!
Tävlingsform:
Klubbmästerskapet avgörs i ringar, liknande våra WCF-ringar. Klasserna är:
Kattungar 3-6 månader
Juniorer 6-10 månader
Vuxna fertila 10 månader - 8 år
Kastrater 10 månader – 8 år
Huskatter upp till 8 år
Veteraner från 8 år (även huskatt)
Domarna kommer att ge varje katt en enskild bedömning utifrån förutsättningarna med fotografier.
Denna får du del av efter tävlingen. Domarna kommer också att rangordna katterna i varje ring enligt
reglerna för WCF-ringar. Bedömningarna görs i vecka 20 (17-24 maj) och vinnarna publiceras den 30
maj. Anmäl din katt i klassen som stämmer med kattens ålder under bedömningsdagarna.
Domarna är:
Johan Lamprecht, SA

Miro Jarmuzewski, BE

Jane Allen, UK

Sidoklasser
Det blir dessutom tre sidoklasser att tävla i:
§ Lataste katt
§

Bästa vänner (minst två katter på bilden, varav en är den tävlande katten)

§

Roligaste uttryck

Bilder
300 dpi bildkvalitet som kan publiceras dels på hemsida och Facebook, dels i Mästerkatten Nr 2.
Varje katt som tävlar i en ring 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 sidoklasserna 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:

Av med kepsen när det är utställningsdags!

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:-

I avgiften ingår deltagande i en sidoklass utan kostnad. Vill man anmäla en katt i ytterligare
sidoklass kostar detta 20:Avgiften sätts in på vårt plusgiro 11 69 49-9 eller Swish 123 181 75 84 i samband med anmälan.
Sista anmälningsdag är den 8 maj.
Exempelbilder:
Rakt framifrån:

eller

Profil:

eller

Helkroppsbild – katten ska stå upp

Varmt välkommen med dina fina kattbilder!

