
Inbjudan till Umeå och 
 

BJÖRKSTAKATTENS 

Internationella 2-certifikatsutställning 14-15 maj 2022 i Winpos arena  

(tidigare A3 arena), B-hallen 

Inbjudna domare  

Veikko Saarela   FI   Allround 

Mira Fonsén   FI   Allround 

Michael Edström   SE  Allround 

Marcin Biernaczyk   PL  2, 3, 4 

Sirpa Lindelöf   SE   2, 3, 4 

Hannah Jensen   SE   1, 2 

Sara Moroni   IT   1, 2 

Annika Berner   SE   1, 2 

Mirek Skotarczyk   PL   1, 2 

Elin Hoffner   SE   3, 4 

Med reservation för eventuella ändringar och tillägg  

Domarfördelning meddelas ca 14 dagar före utställningen 

på www.bjorkstakatten.se 
 

Anmälningstid       

2022-03-20  -  2022-04-20 

Begränsat antal katter enligt antal domare (max 40/domare och 

dag). Vid för många anmälda gäller inbetalningsdatum.  

 

Svenska utställare ombeds använda onlineanmälan: 

http://minakatter.sverak.se 

Du som inte kan anmäla online skickar anmälningsblankett till 

egen klubbs utställningssekreterare som vidarebefordrar till  

Eva Lindvall, Trattgränd 32, 906 25 Umeå eller 

eva.lindvall@bjorkstakatten.se 

Skicka gärna kopior på certifikat om katten har titelchans. 

Klassändringar meddelas så snart som möjligt till  

Eva Lindvall eva.lindvall@bjorkstakatten.se 
 

Anmälningsavgifter per katt och dag 

Klass 1-12, 14, 16, 18    400 SEK 

Klass 15a, 15b, ej utst. i annan klass    150 SEK 

Klass 15a, 15b, 16, om utst. i annan klass        0 SEK 

Uppfödning klass 17    0 SEK 

Ensk. bed. av kattunge (om anm. i klass 18)   100 SEK 

Avelsgodkännande, färgbedömning      200 SEK 

Sällskapskatt (i mån av plats)     100 SEK 

 

Vid inbetalning ange kattens reg.nr (eller namn och EMS-kod om 

katten är under reg.), ägarens namn om inbetalningen görs av 

annan än ägare, klubb och tel.nr i mån av plats.  

Inbetalning till Björkstakattens BG 848 -7167 

Utländska utställare 

IBAN   SE74 9020 0000 0902 3014 6467 

BIC/SWIFT   ELLFSESS 

 

Anmälan är bindande. Vid avanmälan före sista 

anmälningsdagen, eller senare med veterinärintyg (SVERAKs 

blankett), återbetalas avgiften mot en adm. avgift på 50 SEK. Inga 

byten kan göras efter 20/4. 
 

Veterinärincheckning genom stickprov 

Lördag kl 07.00 - 08.00, söndag kl 07.30 - 08.00 

Stamtavla/huskattbevis/under reg.intyg,  giltigt vaccinationsintyg 

(enligt SVERAKS regler)  

FIFes och SVERAKs regler gäller liksom Jordbruksverkets 

hälso- och gränsbestämmelser. För mer information, se 

www.sverak.se respektive www.jordbruksverket.se   

Allmän information 

Ägaren bär själv fram sin katt, om assistent önskas säg till vid 

incheckningen.  

Inga egna burar är tillåtna. 

Utställningen pågår kl 07.00 -18, dispens söks före kl 11 

utst.dagen. Tidig hemgång på söndag innan panelen börjar, tid 

meddelas under utställningen. Gäller ej nominerade katter samt 

BJK-medlemmar. 

Öppet för publik lördag kl 09-16, söndag kl 09-14.30 

Kokarder kostar 30 SEK. Titelkokarder, HP, Ex1 gratis 

 

Assistenter 

Ersätts med 400 SEK/dag + mat och dryck. Anmälan görs till  

show@bjorkstakatten.se  

 

Förslag till övernattning 

Scandic Umeå Syd +46 (0)90 205 60 00 

erbjuder rabatterade priser, uppge bokningskod BJÖ130522 

Glöm inte att tala om att du har katt(er) med när du bokar! 

Mer info och övriga boendealternativ på www.bjorkstakatten.se 

och visitumea.se/sv/bo   

 

Upplysningar (gärna via mail, tel. endast kl 18-21) 

show@bjorkstakatten.se  

 

 

Sekretariat och anmälningar; 

Sven-Arne Jansson 076 104 13 36 

svenarne.jansson@bjorkstakatten.se  

Eva Lindvall 070 545 58 06  eva.lindvall@bjorkstakatten.se  

 

Se även www.bjorkstakatten.se samt BJK på Facebook för 

fortlöpande information. 

Björkstakatten följer Folkhälsomyndighetens 

restriktioner och rekommendationer.  

Vi uppdaterar löpande på vår hemsida & Facebook 

om vad som förväntas gälla under utställningen. 
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