
   

 

 

Inviterte dommere 
Jørgen Billing DK Allround 
Marie Westerlund SE Allround 
Gina Grob  DE Allround 
Lone Lund  DK Allround 
Ulrika Eriksson SE 3-4 
Hannah Jensen FI 1-2 
Alessandro Ghibaudo IT 1-2 
Raymond Sætre NO 1-2 
 
 
Vi forbeholder oss retten til dommerendringer og kategori-
fordeling. 
 

 

Utstillingsavgift 
NOK 350.00 Pr. katt inkl. katalog 
NOK  300.00 Neste katt fra samme eier 
NOK  300.00 Kull 
NOK 150.00 Senior/veteran som ikke stiller i annen klasse 
NOK      0.00 Kull, hvor 3 kattunger stiller i annen klasse 
NOK  0.00 Avl/oppdrett 
NOK  0.00 Senior/veteran som stiller i annen klasse 
 

Påmelding innen 19. april 2020 
Denne utstillingen kjøres i Min katt. Logg deg inn på din konto og 
meld på. Om du skal stille katten din begge dager, så må du melde 
på en gang for hver dag.  

Exhibitors outside NRR / Foreign exhibitors:  
NRR has now opened for digital enrollment to exhibitions in 
Norway. Those who want to exhibit must register as a user in Min 
Katt in NRR, and enter the exhibition via Min Katt. Anyone already 
registered in NRR's pedigree, either as owners of a cat from NRR, 
who has sold a cat to Norway or who has exhibited in Norway in 
2017-2019 shall not create a new user account, but ask to receive 
username and password to the user account already registered. 
The request should be sent to NRR, email showentry@nrr.no. 

User is made from the login page of Min Katt: 
https://katt.nrr.no/kirjaudu.aspx 
User's Guide is made by Suomen Kissaliitto and can be found 
here: http://omakissatuki.kissaliitto.fi/.../cat.../ei-jasenen-ohjeet/ 
If any problems, contact: show@norak.no 
NB: Betalingsdato gjelder som påmeldingsdato. Innkreving av 
utstillingsavgift i etterkant av utstillingen vil bli belastet med NOK 
100.00 i gebyr pr. utstiller. 
 

Klasseendringer og avmelding 
Sendes på e-post til show@norak.no før utstillingen. Avmelding 
etter påmeldingsfristens utløp kun mot veterinærattest i følge 
NRRs regler (smittsom sykdom). Ubetalt avgift ved 
påmeldingsfristens utløp vil bli innkrevet hvis avmelding skjer uten 
veterinærattest. 
 

 
Betaling 

Norsk konto:  0530 28 11743 
IBAN: NO06 0530 2811 743 
BIC (Swift): DNBANOKKXXX 
 
Betalinger fra andre enn kattens eier må merkes med eiers navn. Vi 
foretrekker at utenlandske utstillere betaler via IBAN, legg til NOK 
50.00. (pr transaksjon) for å dekke bankgebyr. Det vil være mulig 
for utenlandske utstillere også å betale med kort ved ankomst. 
Tilbakebetaling av utstillingsgebyr belastes med NOK 50.00. 
 
Vi gjør oppmerksom på at vi forventer at betalingsmodulen i Min 
Katt kommer til å være fullt implementert når det åpnes for 
påmelding. Når modulen er på plass vil ovenforstående 
betalingsinformasjon bli overflødig. 
 

Veterinærkontroll 
Lørdag   kl. 07.00 til 08.30 
Søndag  kl. 08:00 til 08:30 
 
Alle katter må være vaksinert i tråd med NRRs regler og originalt 
vaksinasjonskort og stamtavle må medbringes.  
Husk hørselsattest til hvite katter. Alle katter over 10 mnd skal 
være ID-merket. 

 
Assistenter 

Assistenter godtgjøres med NOK 350.00 pr dag + lunsj. 
Assistentleder: Bettina Bachmann, bettina48@hotmail.com 

 
Informasjon, premier, kokarder, annonser, stands 

Trine Johansen, +47 91 12 30 76, trijoh4@online.no 
Svein Grøtness +47 91 57 62 42, svein@grotness.com 
 

 
Hotell 

Thon Hotell, Vettre +47 66 90 22 11 
Scandic Asker  +47 23 15 54 00 
Quality Hotel, Leangkollen +47 66 76 70 00 
 

 
 

NRRs og FIFes utstillingsregler gjelder. 
Utstillingen varer til kl 17:00 

 
NORAK ønsker alle utstillere hjertelig 

velkommen! 

 
 

NORAK inviterer til sin 168. og 169. internasjonale utstilling 
9. og 10. mai 2020 i Vollenhallen i Asker 

(Håkaviksveien 49, 1390 Vollen) 
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