
 

 

 

 
 

Viking Cats præsenterer: 

Klods-Hans  
 

10 ringe & 4 congresses, back-to-back TICA show, 13-14. november 2010 
i Herfølgehallen, Vordingborgvej 124, 4681 Herfølge 

 
Med: 

Debbie Lopeman (USA) · Francine Hicks (USA) · Pascal Rémy (F) 
Elaine Hawksworth-Weitz (USA) · Jean-Marc LaGarde (F) 

 
Congresses: Tabbykatte, Skovkatte (MC/NF/SB), Prinsesser (hunner) og Hans'er (hanner) 

 
Tilmelding og frister 
Der åbnes for tilmelding 18/9 på www.viking-
cats.dk. Sidste frist for tilmelding er 1/11 eller 
ved opnået halkapacitet. OBS: max. 175 katte. 
 
Kontaktpersoner 
Show Manager: show@viking-cats.dk 
Entry Clerk: entries@viking-cats.dk 
Stande, annoncer, sponsor: sponsor@viking-
cats.dk. 
 
Tider 
Dyrlægekontrol og check-in fra 7.30-9.00 lørdag 
og 8.00-9.00 søndag morgen. Bedømmelserne 
starter kl. 10.00. Åbningstider for publikum er 
10-16, og kattene må ikke hjemtages tidligere, 
med mindre der er givet tilladelse fra vores Show 
Manager. 
 
Tema 
Temaet for udstillingen er H. C. Andersens 
Klods-Hans, og der er præmier til de bedst 
pyntede bure. 
 
Medlemskab - alle kan deltage! 
Udstillingen er åben for alle, og medlemskab af 
Viking Cats og/eller TICA er ikke en 
forudsætning for deltagelse. Katte og killinger 
kan deltage på udstillingen uden at være 
registrerede i TICA (undtaget PNB og ANB). 
Hvis man vil bruge de opnåede points efter 
udstillingen, kan katten registreres efterfølgende. 
 
Ringsponsorater 
Ringsponsorer er meget velkomne. Kontakt 
sponsor@viking-cats.dk 
 
Arrangementer i forbindelse med udstillingen 
Show dinner lørdag aften kl 19.30.  
Seminar om Maine Coon, Norsk Skovkat og 
Sibirer, ligheder og forskelle samt seminar om 
Maine Coonens racestandard. 

 
Dyrlægekontrol 
Alle katte skal have klippet kløer på alle 4 poter og 
være vaccineret mod kattesyge og katteinfluenza. 
Seneste vaccine skal mindst være 14 dage og må 
højst være 2 år. Katte med tegn på parasitter, 
svampelidelser eller smitsomme sygdomme vil blive 
afvist, og alle katte fra samme husstand vil ligeledes 
blive afvist. Dyrlægens afgørelse er endelig og ikke 
til diskussion. Udstillingsgebyrer refunderes ikke. 
 
Clerks og stewards 
Clerks og stewards er meget velkomne. Kontakt 
info@viking-cats, hvis du vil hjælpe. 
 
Raffle og gaver til burene 
Rafflepræmier og gaver modtages meget gerne, 
store som små. Aflever dine donationer i 
raffleboden, husk at få noteret dit navn. 
Foderprøver, små gaver o.lig. må efter aftale med 
showmanageren lægges i burene inden 
udstillingens start. 
 
Katalogannoncer 
Private/klubber/foreninger: 
Helside 350kr, ½-side 200kr, Visitkortkort 50kr. 
Erhverv: 
Helside 950kr, ½-side 550kr. 
 
Grus, mad m.m. 
Der er kattesand og lidt mad fra vores sponsorer. 
Husk bakke, madskål, vandskål m.m. Restauranten 
tilbyder frokost til udstillere og publikum. 
 
Katte og killinger 
Killinger skal være 4 måneder for at deltage, de 
skal altså være født senest 13. juli. Katte deltager 
som voksne, når de er over 8 måneder, altså når de 
er født inden 13. marts. Huskatte over 8 måneder 
skal fremvise kastrationsattest. Killinger under 4 
måneder samt drægtige og diegivende katte kan 
ikke udstilles, og fertile hankatte over 8 måneder 
skal have begge testikler på plads i pungen.


