Årets Klubbkatt 2015
Nu är det åter igen dags att räkna ihop utställningsresultaten från 2015 års utställningar.
De som vill vara med och tävla om årets klubbkatt kan redan nu skicka in sina resultat till
Susanne Svelander.
Katterna delas in i 5 grupper: ungdjur/junior (4-10 mån), vuxna, kastrater, huskatter. och
Senior/Veteran.
De fem bästa resultaten på FIFE-utställningar under året räknas enligt poängbedömningen
nedan. Observera att kvalande resultat, som från SW och WW inte kan tillgodoräknas. En
katt kan delta i mer än en grupp under året. Minst tre och max fem resultat i respektive
grupp räknas.
Nytt för i år är en sidoklass, "Ny som utställare", där medlemmar som under 2015
varit på sin första utställning kan delta med ett eller två resultat.
Skicka in kopior på bedömningssedlar och ifylld blankett till Susanne senast den 24/1-16.
Sänd gärna ett foto till webmaster@sundsvallskattklubb.se för publicering på klubbens
hemsida.
Diplom till alla deltagande katter, pris till bästa katt per kategori och bästa katt totalt.
Resultaten redovisas SUK:s hemsida, och prisutdelning sker på årsmötet 2016.
Välkommen med ditt/dina bidrag!
Susanne Svelander
Silvergatan 9
861 34 TIMRÅ
Tele: 070-177 81 14
susanne@sundsvallskattklubb.se
Bästa Katt i kategori (BIS)

55 p

Domarens bästa (NOM)

45 p

Bäst i variant (BIV)

40 p

HP, Certifikat, Ex 1 ungdjur, junior

30 p

Ex 2

10 p
Poängräkning för huskatt

Bästa Huskatt (BIS)

30 p

Klassvinnare

25 p

Tvåa

20 p

Trea

15 p
Poängräkning för senior/veteran

Bästa senior/veteran (BIS)

30 p

Klassvinnare

25 p

Tvåa

20 p

Trea

15 p

ÅRETS KLUBBKATT 2015
För att arbetet med uträkningen av årets katt ska gå smidigt, fyll i nedanstående blankett
och posta eller maila den tillsammans med kopior på bedömningssedlarna senast den
24/1-16 till:
Susanne Svelander
Silvergatan 9
861 34 TIMRÅ
susanne@midalva.net

Kattens namn och ev. titel:…………………………………………………………………….....
Ras och färg:………………………………………………………………………………………
Ägare:………………………………………………………………………………………………
e-post:………………………………………………………………………………………………

Ungdjur/junior (4-10 mån)
Vuxen
Kastrat
Huskatt
Senior/Veteran
Ny som utställare

UTSTÄLLNINGSDATUM

Poäng:

ARRANGERANDE KLUBB

BÄSTA RESULTAT

