
Sveriges Nya Raskattförening 

Danacat * Zookeskus CATO 

Hälsar alla hjärtligt välkomna till  

                  L# 234057 

 

 

med möjlighet att ta ett utländskt certifikat 

och delta i WCF ringar, Master ring, Dubbel master ring 

 och Trippel master ring i 

 

Uppsala Boulehall, Fyrislundsgatan 68, Uppsala 

den 6 och 7 maj 2023 

Vi kan ta emot max 250 katter per dag 
 

Våra domare är: 

 

 

 

 

  Albert Kurkowski, PL – Representant för WCF-styrelsen  

 

 

 

 

 

     Aija Nuke, LV             Daniel Counasse, BE             Jane Allen, UK  Thea Lamprecht, SA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Phillipa Holmes, UK            Natalja Rozkova, EE        Brigitta Redford, DE       Johan Lamprecht, SA 



Anmälan 

gör du on-line via formuläret på vår hemsida, 

www.snrf.org. Sista anmälningsdag den 1 april. Då 

katalogen distribueras digitalt ca 1 vecka före 

utställningen kommer INTE särskild bekräftelse att 

skickas. Du kan välja att ställa ut båda dagarna eller 

endast lördag eller söndag. Byte av katt senast den 15 

april 

Avgifter 

Första katt 400 kr per dag. Övriga katter från samma 

hushåll 200 kr per dag. Alla WCF-ringar 125 kr, som 

anmäls och betalas på plats.  

När du anmält katt/katter får du en faktura med e-posten, 

där beloppet du ska betala framgår 

Avgiften ska betalas in på SNRF plusgiro 11 69 49-9 eller 

bankgiro 5239-0085 senast den 1 april 

Vid ev. avanmälan efter 1 april betalas 

anmälningsavgiften tillbaka endast mot uppvisande av 

veterinär- eller läkarintyg, som ska vara SNRF tillhanda 

senast 6 dagar efter avslutad utställning. 

Exp.avgift om 50 kr tas ut vid återbetalning och vid fakturering 

av utebliven anmälningsavgift. Om katt/katter avvisas från 

utställningen, betalas avgiften inte tillbaka. Vi tar inte emot 

några efteranmälningar eller byten av katter efter den 1 maj. 

Burar 

Vår burpool börjar bli gammal och sliten, därför vill vi 

uppmuntra alla att ta med egen/egna utställningsburar! 

Minimimått 60 x 60 x 60 cm. Plats för egen bur/burar är 

gratis. Du hittar burar i alla storlekar i zoobutikerna till ett 

rimligt pris. Du som vill, kan förstås hyra en bur av oss. Då 

är priset: 

Enkel bur: 100 kr/dag, 150 kr/två dagar 

Dubbel bur: 125 kr/dag, 200 kr/två dagar (för 3 katter i 

samma bur)Anmäl önskan att hyra bur/burar när du 

anmäler katt och betala hyran tillsammans med 

anmälningsavgiften. 

Annonsering i vår katalog 

Manus till oss senast 10 april. Skicka annonsen digitalt i 

storleken A4 via e-post till sekreterare@snrf.org, 

Sirkka-Liisa Lundbergs. Katalogen publiceras digitalt. 
Helsida 500 kr/företag och 250 kr/uppfödare. 

Glöm inte 

att ta med raskattens stamtavla/huskattens 

huskattbevis och vaccinationsintyg,  

 att katterna ska vara fullvaccinerade mot kattpest, 

kattsnuva och kattherpes senast 15 dagar före 

utställningen.  

att bifoga hörselintyg på vit katt, om den ställs ut 

första gången. 

att huskatter över 10 månader ska vara kastrerade. 

Kontaktuppgifter 

Anmälningar, avanmälningar och ändringar: 

Maria Lööf 
Telefon: 070-631 59 47 (efter kl 19.00 vardagar) E-

post: maria.loof@modernekonomi.se

Ekonomiska frågor:  

Maria Mattsson  
Telefon: 070-821 60 85 

E-post: kassor@snrf.org

Priser – sponsring och montrar på utställningen: 

Sirkka-Liisa Lundbergs  
Telefon: 070-376 84 42  

E-post: sekreterare@snrf.org

Allmänna frågor om utställningen: 

Wiveca Fransson 

Telefon: 070-628 03 95 

E-post: wi.fra@telia.com

Boende i Uppsala 

Sök på hotell hemsidan Booking.com. Där kan man 

göra urval på de boenden, där katter är välkomna. 

Snälla du! 

Om du får förhinder i sista stund: 

Vänligen kontakta 

Maria Lööf 070-631 59 47 

Wiveca Fransson 070-628 03 95 
Sirkka-Liisa Lundbergs 070-376 84 42




