Tilmelding til MinVenKatten´s Hobbyudstilling
den 1. oktober 2017
Kattens fulde navn og EMS Kode:

Han____ Hun____ Kastrat Han____ Kastrat Hun____
Ungdyr____ Killing____ Veteran____ Pensionist____
Født:___________________Race:__________________
Ejers navn, adresse og telefonnr. og e-mail

Hobbyudstilling
Søndag den 1. Oktober 2017 afholder MinVenKatten Odense
Hobbyudstilling i FKS Hallen, Tranehøjen 5, Dyrup, 5250 Odense SV

Kattens fulde navn og EMS Kode:

Han____ Hun____ Kastrat Han____ Kastrat Hun____
Ungdyr____ Killing____ Veteran____ Pensionist____
Født:___________________Race:___________________
Ejers navn, adresse og telefonnr. og email.

Tema: Havet
Vi glæder os til at se havfruer, kong Neptun ‘er og masser af fisk og
andet der hører til havet. Der er præmier til bedste pyntede bur og
bedste udklædte udstiller.
Vær med til at kæmpe om titlen som:

MIS ODENSE
Få del i de mange dejlige præmier
Få en hyggelig dag med andre kattevenner

Tilmeldingen må gerne sendes pr. mail til Odense@minvenkatten.dk ellers
pr. post til: MinVenKatten Odense, Sonja A. Nielsen Nr. Lyndelsevej 2,
5260 Odense S
Husk alle oplysningerne på kat og ejer.
Bestilling af 1 rundstyk/kaffe/the antal:_____ Frokost antal:____
Ekstra rundstykke antal:________
Husk at skrive tydeligt, helst med blokbogstaver. Sidste tilmeldings dag er
16 september 2017 eller når burkapaciteten er op nået.

Vær med til at støtte en god sag. Overskuddet går til driften af
MinVenKatten´s internat i Odense. Bl.a. til leukæmi og aids-testning
og neutralisering af de katte der kommer ind på internatet.

Hobbykatteudstilling
MinVenKatten Odense afholder kattehobbyudstilling den 1. oktober 2017 i
FKS Hallen, Tranehøjen 5, Dyrup, 5250 Odense SV.
Vi har i år valgt temaet: Havet. Glæder mig at se jeres kreative evner. Der
er præmier til det bedste bur og den bedste udklædte.
Alle racer er velkomne, og vi håber rigtig mange har lyst til at deltage, og få
nogle hyggelige timer med andre katte interesserede, samt få del i de mange
spændende præmier.
Bedømmelse af kattene:
Dommere: Annette Agerbak og Marianne Seifert Thorsen.
Der gives kun mundtlig bedømmelse efter reglen sødest af sødest. Der vil
også være præmier til mange sjove bedømmelser f.eks. længste knurhår,
længste hale, bedste maske, dybeste blå øjne og så videre ved Lars Seifert
Thorsen.
Publikum stemmer på deres favoritkat. Der gives præmier til de 3 første
stemmeslugere i hver kategori, og selvfølgelig udnævnes stemmeslugeren
over alle til Mis Odense.
Program:
Kl. 8.00 - 9.00
Kl. 10.00
Kl. 11.00
Kl. 12.30
Kl. 14.00
Kl. 15.00
Kl. 17.00
Kl. 18.00

Dyrlægekontrol
Udstillingen åbnes og bedømmelserne starter
Præsentation af ældste kat osv.
Frokostpause
Sjove præmier.
Sødest in show.
Publikumsvindere og Mis Odense kåres
Udstillingen lukker.

Cafeteriaet har åbent hele dagen
Vi har aftalt med cafeteriaet at der er kaffe/the incl. 1 rundstykke med ost
til 30 kr. om morgenen. Der kan købes ekstra rundstykker. Til frokost er
der lækker thai buffet til 79 kr. pr. person Der kan også købes anden mad,
hvis man hellere vil dette. Priserne er rimelige. Vil man gerne have del i
denne fælles spisning skal dette forudbestilles sammen med tilmeldingen. I
betaler selv i cafeteriet.
Medbragt mad må ikke nydes i hallen og hallens udearealer.
Tilmelding sendes til:
MinVenKatten, Att.: Sonja A. Nielsen, Nr. Lyndelse Vej 2, 5260 Odense S
eller på mail: Odense@minvenkatten.dk
Senest 16. september eller når burkapaciteten er opnået..
Senest vaccine dato er 15. september 2017.
Tilmeldingsgebyr:
150,- kr. pr. kat, tre katte i dobbeltbur 350,- kr., Kuld 200,- kr. Hvis
killingerne bedømmes særskilt er kuld klassen gratis.
Veteran og pensionist 50,- kr.
Betaling til giro +01 0636444 eller konto: 1551 0636444
Senest 16. september 2017.
Husk frokost og morgen rundstykke skal forudbestilles sammen med
tilmeldingen, men betales i cafeteriaet på selve dagen.

Præmier modtages med tak
Håber vi ses. Venlig hilsen
MinVenKatten Odense v/Sonja A. Nielsen

