Västerås 2020–10–26 		

Hej alla medlemmar!
Nu är hösten här - och då kommer VRK att genomföra minst fem aktiviteter innan verksamhetsåret
2020 är slut.

Aktiviteter under hösten

* Föreläsning — Lagen om djurhållning och Regler
för djurskydd för hundar och katter med Länsstyrelsen
Västmanlands län.
Du kan välja mellan två datum: onsdagen den 4 november, kl. 18-20, alternativt onsdagen den 11 november, kl.
18-20. Medborgarskolan, Skivfilargränd 4, Västerås. Det
finns fortfarande platser kvar. Anmälan till Ulrika
ordforande@vasteraskattklubb.se senast den 1 november.
* Pälsvård den 15 november kl. 14-16, Marks lokaler,
Elektrodgatan 2A, Västerås, med Ingegerd Blomqvist
och Päivi Bargard. Anmälan till
Ingegerd gullsigge@live.se senast 10 november.
* Klubbmästerskap 2020 ska vi genomföra - men i år
blir det digitalt! Mer information kommer snart på hemsidan och facebook.
• Avslutning av verksamhetsåret med
grill-lunch, utomhus, den
13 december, och vid
samma tillfälle ...
... Prisutdelning till
vinnande katter i klubbmästerskapet.
Har du förslag på
ytterligare aktiviteter,
som du tycker att vi ska
arrangera, tar vi tacksamt
emot det via e-post till
ordforande@vasteraskattklubb.se

Internationell utställning 2021
För närvarande har vi inga besked att lämna om vi kan
genomföra en internationell utställning den 8–9 maj
2021. Men VRK:s styrelse fortsätter att planera och
arbeta för en utställning. Domare och hall är bokade. Vi
tar nu fram en budget och en inbjudan. För om myndigheternas nuvarande restriktioner för offentlig tillställning, max 50 deltagare, utökas är vi redo att genomföra
en internationell utställning, även om det är med kort
varsel.
Årets katt 2020 och 2021
Tävlingen årets VRK-katt 2020 är inställd.
Om utställningsverksamheten kommer igång under 2021
kommer också tävlingen om Årets VRK-katt att genomföras. Men då kommer endast det årets resultat, 2021, att
räknas enligt beslut av VRK:s styrelse. Det vill säga, vi
kommer inte att räkna med 2020 års resultat.
Avelsärenden
Påminnelse som gäller ”Avelsärenden on-line”. De
uppgifter som du skickar med e-posten till avelssekreterare, såsom blankett, kvitto med mera, måste vara som
bifogade filer.
”Registeranmälan kattkull” kan du skicka via post till
avelssekreterare:
Ingegerd Blomqvist, Ringduvegatan 129,
724 70 Västerås
eller via e-post: vicesekreterare@vasteraskattklubb.se
Färgbedömning/EMS-kod
Om du behöver färgbedöma din katt kan VRK hjälpa
dig med att få kontakt med två domare för att bestämma
EMS-koden. Kostnaden står kattägaren för.
Vanligtvis sker färgbedömning på utställning av två
domare. Men eftersom det inte arrangeras några utställningar i Sverige, för närvarande, kan ändå färgbedömning ske genom att kontakta två domare och det kan
VRK hjälpa till med.
Kontakta ordforande@vasteraskattklubb.se

Väl mött under höstens aktiviteter! Var rädda om er och håll er friska.
Styrelsen Västerås kattklubb
Hälsningar

Ulrika

