
 
 

VI HAR GLEDEN AV Å INVITERE DERE TIL 

ADELKATTENS JULESHOW 2019 
30.november -1. Desember 2019, i LetoHallen, Dal (avkjøring nr 54 fra E6) 

2-cert,  velg én dag eller kom gjerne begge! 
 Vi har burplan og burløst panel 

 
 

 
Dommere: 
Martin Kabina CZ   AR 
Alexey Shchukin NL   AR 
Anna Wilczek PL   AR 
Minna Krogh DK   AR 
Dietmar Sagurski DE   AR 
Glenn Sjöbom SE   AR 
Aina Hauge NO   AR 
Michael Edström SE  1-2-4 kun søndag 
Petra Cerna (Snajdrova) UK  1-3-4 
Karina Bjuran NO   1-2 
Geir Edvardsen NO   1-2 
Linda Knyova CZ   2-3 
Robert Nowak PL   3-4 
Jörgen Frithjof SE   2 
Vi forbeholder oss retten til evt. dommerendringer og evt. 
rasefordeling. 
 
Påmelding: 
Exibitors outside NRR / Foreign exhibitors who want to exhibit 
must register a user account in NRR’s Min Katt .Anyone already 
registered in NRR’s pedigree, either as owners of a cat from 
NRR, having sold a cat to Norway, or who has exhibited in 
Norway in 2017, 2018 and/or 2019, shall not create a new user 
account but instead request username and password by sending 
an email to showentry@nrr.no  . Exhibitors not already 
registered  must create a user account via Min Katt login page: 
https://katt.nrr.no/kirjaudu.aspx 
If any questions, please  contact  Adelkatten - agber@online.no 
 
Påmeldingsfrist/betalingsfrist:  
Vi åpner for påmelding 1. september, og påmeldingsfrist er 9. 
november 2019 
Betalingsdato gjelder ved fullbooket utstilling.  
 
Utstillingsavgift pr dag (alle priser i NOK): 
Første katt, gjelder utenlandske utstillere 
(inkl bankgebyr)     400 
Første katt, gjelder norske utstillere   350 
Neste katt med samme eier   320 
Neste katt, Adelkattens medlemmer               220 
Kull      300 
Kattunge som i tillegg til kullklassen stiller 
individuelt i oppdretters navn    100 
Senior/veteran/avlskatt som ikke stiller 
i annen klasse     100 
 
Ønske om selskapskatt (kun 1 katt pr utstiller) og om 
bur/burplassering sendes på mail til Linda Ortang 
lindaortang@hotmail.com 

 
Gebyrer 
NOK 100 pr. utstiller ved for sen betaling 
NOK 50 i gebyr v/tilbakebetaling av utstillingsavgift før 
påmeldingsfristens utløp. 
Utenlandske utstillere kan eventuelt betale i NOK ved ankomst. 
Det tilkommer da et gebyr på NOK 100 
Kostnader i forbindelse med innbetalinger skal betales av 
utstiller. Det betales for alle katalogførte katter. 
Avmelding etter påmeldingsfristens utløp kun mot 
veterinærattest om smittsom sykdom iflg NRRs regler. 
 
Betaling til 
Adelkatten v/Brita Schjervheim, Osvegen 8, 2100 Skarnes 
Norsk bankkonto: 1602.46.42899 (OBS nytt kontonr.) 
IBAN: NO07 1602 4642 899 
BIC-adresse (Swift-adresse): DNBANOKK 
Oppgi epostadresse / telefon på innbetalingen 
 
Egne bur 
Vi oppfordrer til å bruke egne bur. Slike bur må oppfylle FIFes 
krav til minstemål pr katt, se Utstillingsreglementet. 
 
Veterinærkontroll kl. 07.00-08.30 (søn: 08.00-08.30) 
Husk å ta med kvittering for betalt utstillingsavgift! 
Det skal vises hørselsattest på hvite katter, og bekreftelse på 
kastrering på huskatter eldre enn 10 mnd.  
 
Opplysninger:  
Linda Ortang                                   lindaortang@hotmail.com  
 
Spørsmål om betaling: 
Brita Schjervheim  brita@tingoskattens.com 
 
Assistenter 
Gudrun Sørenssen  gudrunsw@online.no                          
Assistenter belønnes med kr. 350,- pr. dag + lunsj. 
 
Stands:  
Tor Arild Jacobsen:       jaco@online.no 
 
Overnatting: 
LetoHallen på Dal      tlf +47 63 95 91 00 
Quality Airport Hotell Gardermoen        tlf +47 63 92 61 00 
Thon Hotell Oslo Airport                              tlf +47 63 92 94 00 
             
Utstillingen varer til klokken 17.00 begge dager for alle 
utstillere.     

 
 

NRR og FIFes regler gjelder 
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