Velkommen til årets Maine Coon begivenhet
31. juli - 1. august 2021
Liahøi Grendehus, Vinterbro
Show, grill, fest, seminar, kunnskap, vennskap og katteprat

Lørdag: Maine Coon Mesterskapet i Norge
Utstillingen dømmes etter FIFe’s prinsipper og grupper, men med komprimerte klasser
Det konkurreres om EX1, BIV, NOM, BIS og BOB med flotte premier

Best of the Best kåres til Norsk Maine Coon Champion 2021
Inviterte dommere
Riikka Turpeinen (FI), Zvezdan Memedov (SE) og Caroline Stoa (NO)

med forbehold om endringer

Lørdagskveld samles vi og våre dommere til god mat og drikke på Egon, Ski
Søndag: Seminar med våre dommere
Historien, rasestandarden, farger/mønstre, avl og avlsstrategier, utstilling og dommeres
dilemmaer i forhold til standarden, dommeres forventninger til Maine Coonen,
våre forventninger, hva vil vi høre og andre praktiske, interessante vinklinger
Riikka forestår foredraget rundt Maine Coon-standarden til FIFe
Deretter samles alle dommerne til fagpanel hvor de drøfter ovenstående temaer
Det legges opp gruppearbeid og toveis kommunikasjon med panelet
Ytterligere temaer rundt Maine Coon standarden settes opp

Begge dager:
Felles lunch
Salg av kaffe/te/min.vann/kake/vaffel
Lotteri med flotte premier
Sponsorstands
Helgen er for alle medlemmer av Maine Coon-ringen i Norge, samt andre norske Maine
Coon eiere og registrerte oppdrettere. Arrangementet er dessverre ikke åpent for publikum
denne gangen.
Arrangementet vil følge gjeldende smittevernsregler
For mer praktisk informasjon og påmelding - se side 2 og 3
OBS! Ta med eget bur - kun begrenset antall bur å leie
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Pris/betaling

Medlemmer:

Ikke-medlemmer:

Mesterskapshelg inkludert første katt, katalog, lunsj begge dager
og seminar søndag

790 NOK

890 NOK

Pr katt for flere katter utover første katt

200 NOK

250 NOK

Leie av bur (dobbelt)

100 NOK

100 NOK

75 NOK

75 NOK

300 NOK

350 NOK

Tillegg:

Ekstra lunsj for venn-/familiemedlem lørdag
Deltagelse kun på søndag (seminar og lunsj)

Betaling av alt samlet til Vipps 661072 eller bankkonto 1506 62 21749 innen 1. juli
Merk betalingen med hva det betales for. Påmelding er ikke gyldig før avgift er betalt
Begrenset antall, betalingsdato gjelder dersom det blir fullt
OBS! Bindende påmelding. Etter 1.juli refunderes ikke innbetalingen. Katt kan da heller ikke byttes
Ved Covid restriksjoner som umuliggjør arrangementet i sin helhet eller for den enkelte vil innbetaling refunderes

Påmelding med skjemaet på side 3, sendes via e-post til: seminar@mainecoonringen.no
Alle spørsmål og beskjeder rettes til samme mailadresse

Anbefalte overnattingssteder
Thon Hotel Ski (gangavstand til Egon og Ski Kjøpesenter)
Pris pr natt: enkelt kr 895 / dobbelt kr 1095 inkl frokost
+ 400 for katt
Parkering kr 160
Thon medlemskap gir ytterligere rabatt
Referansekode: 310721KATT
Booking: ski.booking@olavthon.no
Quality Hotel Entry, Trollåsen
Pris pr natt: - 20 % rabatt på aktuell helgepris inkl frokost
+ 200 for katt
Parkering kr 0
Referansekode: 1003GR011333
Booking: q.entry@choice.no
Begge hotellene ligger ca 15min unna Liahøi Grendehus
Vi har reservert 10 doble og 8 enkle på begge hotellene

Velkommen til årets Maine Coon begivenhet
31. juli - 1. august 2021
Liahøi Grendehus, Vinterbro
Show, grill, fest, seminar, kunnskap, vennskap og katteprat
Utstillingsklasser
A. Kattunger 4-7 mnd
B. Ungdyr 7-10 mnd
C. Voksen kastrat hunn
D. Voksen kastrat hann
E. Voksen fertil hunn
F. Voksen fertil hann
G. Senior/Veteran hunn (7 år+)
H. Senior/Veteran hann (7 år+)
Senior/Veteraner som skal stille i voksen klasse må også meldes opp til dette nå

Påmelding katter:
Navn/kattens eier ____________________________
Kattens navn og titler

Født dato

Mobilnummer______________________

Kjønn

EMS

Grp

Reg.nr

Klasse

Annet

Alle påmeldte katter deltar også i eventuelle spesialklasser
Vi forbeholder oss retten til å avvise katter som mangler gyldig vaksinasjonsattest / viser tegn til sykdom

Liahøi Grendehus Nordby, Askehaugveien 150, 1407 Vinterbro (sørøst for Oslo v/E6-E18) Bobilparkering mulig
Innsjekk m/kontroll lørdag:
Seminar start søndag:

08:00-09:00
09:00

Show slutt ca kl 16:30 Samling på Egon kl 18.30
Slutt: 15.00

Husk å ta med: Bur, stamtavle, vaksinasjonsbevis. kattesand, do, matskåler og katten(e)
Vi har bord til burene og sittestoler til alle

Lunsj fra grillen begge dager er inkl, velg ved å krysse av + skriv antall stk hvis ekstra lunch på lørdag:
Lørdag (ex drikke)

Søndag (ex drikke)

Bur:

 grillpølser m/tilbehør
 vegetaralternativ/salat

 hamburgergrill m/tilbehør
 vegetaralternativ/salat

 har med Sturdi el.
 må leie bur (kr 100)

 Ja, jeg blir gjerne med lørdag kveld kl 18.30 på Egon, v/Thon Hotel Ski (betales selv)
Kafé og lotteri betales kun med VIPPS gjennom helgen
Påmelding med skjemaet her via e-post til: seminar@mainecoonringen.no

