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Internationell
raskattutställning
i Åbo den 31/7 och
1/8 2021
TVÅ ENDAGS
TVÅCERTIFIKATS DRIVE
IN-UTSTÄLLNINGAR

AVGIFTER (1 UTSTÄLLNING
/ 2 UTSTÄLLNINGAR):

På lördag kategori 1 och 4 samt
huskatter, på söndag kategori 2
och 3. Utställningsklasser 1-16.

För övriga medlemmar 42 €/80 €,
ej-FIFé registrerad katt 50 €/100 €.

Både den bästa långhåriga samt den
bästa korthåriga huskatten utses på
lördagens båda utställningar.
Plats:
Åbo Mäss- och Kongresscentrum
(Mässfältsgatan 9 - 13) Åbo. Utställningen
är inte öppen för publik.
Utställningen avslutas:
Båda dagar klockan 17:00. Katterna kan
lämna lokalen efter att de har tävlat klart.

VETERINÄRBESIKTNING
OCH INCHECKNING
På lördagen klockan 9 - 13 och på
söndagen klockan 8:30 - 12:30.
Bedömningen början klockan 9:30 på
lördagen och klockan 9:00 på söndagen.
Anmälningstid: 14/6 - 2/7 2021.
Anmälning sker i första hand via
Omakissa. Man kan även skicka Kissaliittos
blankett för utställningsanmälan till
TUROKs utställningssekreterare.
Antalet katter är begränsat till
250 katter/dag. Platserna fördelas
baserat på betalningsdatum.

För TUROK-medlemmar 40 €/74 €.

Platserna för sällskapskatter är
begränsade. Pris 15 €/sällskapskatt.
Max 2 st stämpelkort/utställare.
Man kan inte använda ett stämpelkort
för att betala anmälningsavgiften för en
ej-FIFé registrerad katt. Skämpelkort
ska skickas till utställningssekreteraren
direkt efter man anmält sin katt.
Stämpelkod markeras i samband med
anmälan i fältet för övrig information.
Avels- och uppfödarklasser är kostnadsfria
om utställd i annan klass, annars 15 €.
Kontrollklasser 15 € om utställd i
annan klass, annars vanlig avgift.
Veteranklass finns inte med
på utställningen.
Anmälningsavgifter betalas i
samband med anmälan.
Anmälningar som skickas med
pappersblankett betalas till:
IBAN: FI70 5710 9740 0251 77
BIC: OKOYFIHH, referens 11442.
Bifoga kvitto på betalning med anmälan.
Förbetald katalog 2 € och 5 € på plats.
Katalogen kommer att finnas kostnadsfritt
digitalt. BIS-, NOM-, BIV-priserna och
titelrosetter ingår i anmälningsavgiften.
Certifikatrosetter finns tillgängliga för
köp. Åbo Mäss- och Kongresscentrum
debiterar 6 € för parkeringen.

Kissaliittos hygieninstruktioner för utställningar:
https://www.kissaliitto.fi/hygieniaohjeet
Kissaliittos vaccinationsinstruktioner för utställningar:
https://www.kissaliitto.fi/terveys/nayttelykissan-rokotukset

DOMARNA
Anne Veland (NO) AB
Karl Preiss (NO) AB
Pam DelaBar (FI) AB
Satu Hämäläinen (FI) AB
Kristiina Rautio (FI) 1, 2, 4D
Marteinn Tausen (IS) AB
Sirpa Lindelöf (SE) 1B, 2, 3, 4
Tellervo Kass (FI) 1,2
Marina Vinkel (EE) AB
Olga Komissarova (EE) AB
Kai Ruonala (FI) AB
Bjarne Wikström (FI) 1, 2
Ändringar är möjliga.

KONTAKTINFORMATION
Utställningskommisarie:
Jonna Varhama, np@turok.fi
Assistenterna
kan anmäla sig direkt till
huvudassistenten Eeva-Leena Juntunen,
assistentti@turok.fi
Assistenterna ersätts med parkering,
frukost, lunch och ett stämpelkort till
TUROKs utställning/ 30 €.
Priser och rosetter
är väldigt välkomna. Informera om dessa
senast den 2/7 2021 till Elena Korpela,
+358 40 5672659, ruusuke@turok.com
Annonser till katalogen samt
bokning av monterplatser
kontakta utställningskommisarien
senast den 2/7 2021 på np@turok.fi
Utställningsmentor för förstagångare:
Anne Lehtimäki
chartreux.souriant@hotmail.com
Utställningssekreterare:
Terhi Lång,
Kotisalontie 18, 30100 Forssa,
tel +358 40 580 7786, show@turok.fi

OBS!
Följ TUROKs hemsida och facebook. Där
publiceras alla nyheter och ändringar
gällande utställningen.
Utställningen anordnas coronasäkert.
Följ alla arrangörens och myndigheternas
instruktioner. Antal personer per katt kan
behöva begränsas.
Samarbetshotell:
Hotelli Helmi enkelr. 82 € / dubbelr. 92 € /
dygn + djurtillägg 20 €, boka med koden
KISSA

