Kattförbundet SVERAK
Sveriges Kattklubbars
Riksförbund
Åsbogatan 33, 504 56 Borås

Ansökan om utställarlicens
Gäller ej medlem i SVERAK-klubb

www.sverak.se

Observera - katt ägd av medlem i SVERAK-klubb ska ha SVERAK-stamtavla.
Enskild medlem i annat förbund än FIFe, anslutet till WCC (bortsett från WCF och TICA) tillåts tävla på utställning arrangerad av SVERAK-klubb, förutsatt att
en utställarlicens är löst för katten. Om utställarlicens i SVERAK:
•

katt (ej registrerad i FIFe-förbund) med utställarlicens får ställas ut på utställningar arrangerade av SVERAK-klubbar

•

kopia av licens ska bifogas utställningsanmälan. Titlar och certifikat från andra förbund än FIFe räknas inte

•

en licens per katt ska lösas från SVERAK. Licensen gäller i 12 månader och kan inte överföras till annan katt

•

kopia av stamtavla, utfärdad av det egna förbundet, samt medlemsbevis bifogas ansökan.

Avgift för utställarlicens är 500:- per katt som inbetalas till SVERAKs bankgiro 630-2962. Kvittokopia på inbetald avgift ska bifogas ansökan. Som kvitto
godkänns kvittokopia vid direktinbetalning på post eller bank, utskrift från internetbank på genomförd betalning eller kontoutdrag från post/bank. Ansökan sänds
till Kattförbundet SVERAK, Åsbogatan 33, 504 56 Borås.
Application for certificate for exhibition (does not affect member in a SVERAK-club). If an individual is a member of a federation affiliated to the WCC (this does
not affect FIFe-members and does not apply to WCF and TICA) and wants to attend an exhibition organised by a SVERAK-club the exhibited cat must have a
“Certificate for exhibition” issued by SVERAK. When sending the entry form to the show organiser a copy of the certificate must be enclosed. The cat cannot be
registered in a FIFe organisation * One certificate per cat * The certificate is valid for 12 months * Fee for certificate 500 SEK per cat *
Enclose a copy of payment receipt along with a copy of the pedigree and membership card (or other certification that confirms membership) when sending the
application to SVERAKs kansli, Åsbogatan 33, SE-504 56 Borås, Sweden.

Katt / Cat
Kattens namn / Name of the cat

Utställarlicens från datum
/ Certificate for exhibition from date

Reg.nr / Pedigree No

Födelsedatum / Date of birth

Ras + färg / Breed + colour (EMS-code)

Kön / Sex

Hane / Male

ID-nr (OBS! Bifoga intyg) / ID-no

Hona / Female

Uppfödare / Breeder
Kattens uppfödare / Name of breeder

Gatuadress / Street – no

Postadress, land / Zip-code, town, country

Telefon / Phone

E-post / E-mail

Ägare / Owner
Ägare / Owner

Gatuadress / Street – no
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Postadress, land / Zip-code, town, country

Telefon / Phone

E-post / E-mail

Medlem i förbundet (bifoga medlemskort eller annant förbundsutfärdat intyg som bekräftar medlemskap)
Member of the federation (enclose copy of certificate/member card or other certification that confirms membership)

Datum / Date

7

Sökandens underskrift / Signature of the applicant

