
 

  
Helene Lis 

Linnea Höglund 
- kommer att döma våra katter! 
 

Anmälan 
Anmälan görs skriftligt via email till: 
Ledamot1@bengalforeningen.se senast 2019-09-15! 
 

I anmälan, ange ditt namn, dina katters namn, födelse-
datum, kön, färg, mönster och om de är kastrerade. 
 

Anmälningsavgift 
Per katt: 150 SEK 
Inbetalning ska göras samtidigt med anmälan, till: 
- Bankgiro 222-0119 Bengalföreningen, eller via 
- Swish till nummer 123 307 9183 Bengalföreningen 
Ange utställarens namn, telefonnummer och kattens 
namn på betalningen. Bekräftelse skickas löpande via 
email. Anmälan är bindande. 
 

Frågor 
Kontakta viceordforande@bengalforeningen.se om du 
har några frågor.  
 

Incheckning  
Kl. 9:00 - 10:00 
Stamtavla eller registreringsbevis och vaccinationsintyg 
uppvisas vid entrén. 
 

Burar 
Burar kommer att finnas. Vill du använda egen bur med-
dela viceordforande@bengalforeningen.se. Ta med katt-
sand, mat, vattenskål samt något för katten att ligga på.  
 

Mat 
Det kommer att finnas fika och lättare lunch att köpa i 
lokalen. Restaurang finns i närheten. 
 

Övrigt 

Parkering: Längs med gatorna i omgivningen. 
Kommunalt: Ta buss från Slussen mot Nacka, hållplats 
Finntorp. Sedan ca 10 minuters promenad uppför 
backen till lokalen. 
 

För tillträde till klubbmästerskapet krävs att katten upp-
nått fyra månaders ålder, kan uppvisa stamtavla eller re-
gistreringsbevis och har giltigt vaccinationsintyg samt 
att kattens ägare är medlem i Bengalföreningen. 
 

Söndag 22 september  
   kl 09:00 – ca 16:00 

Studiefrämjandets lokaler i Finntorp 
  Finntorpsvägen 3 C, Nacka – för karta klicka här!  
 

Kom och delta på Bengalföreningens första klubbmäs-
terskap! Här träffar du andra medlemmar och deras 
katter under trevliga former! Har du aldrig deltagit på 
en kattutställning med din katt – passa på detta tillfälle 
och få en känsla av hur det går till på en utställning!  

 
 

Vi firar samtidigt Bengalföreningen 1 år samt bengalen 20 år i FIFe! 

PS. Bengalföreningen är oberoende från alla kattförbund. Alla medlemmar – oavsett medlemskap i något kattförbund eller inte – är välkomna att delta! 
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