
udstillinger

INTERNATIONAL
KATTEUDSTILLIN
Lørdag den 29. juni
Søndag den 80. juni
- begge dage kt. 10-17

Semilanghår og Korthår.
Exotic, Persere samt
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Lørdag:
Søndag

Siamesere og
Orientalsk korthår.

600 skønheder - de ailertbste med stamtavlen i
orden - har meldt deres ankomst til katte-
udstillingen iBogense. Men stamtavlen har
ingen betydning, når Mis Bogense skat kåres.
Den skal bare være sød og sjov.
Arkvivfoto: Kim Hune.

Mis Bogense?
BOGENSE - 600 små mernes skarpe øjne.
skønheder har meldt de- Søndag udstilles lang-
res ankomst til Bogense hårde misser som perse-
i weekenden. Det er re, men også hvad der i
Jydsk Racekatte Klub, fagsprog kaldes 'exotic -derholderracekatteud- perserens korthårsud-
stilling i Nordftnshal,. gave og andre oriental-
lerne, og udstillingen ske varianter. Desuden
ventes ikke alene at kan man møde siamese-
trække firbenede skøn- re.
heder fra Danmark. Bå- Hver dag kl. 15.00
de fra Tlskland og Hol- præsenteres publikum
land er der forhåndstil- for'best i show'. Derud-
meldinger. over får de fremmødte

Lørdagen står i de selv lejlighed til at væl-
korthårede og halvlang- ge en 'Mis Bogense' bå-
hårede kattes navn. Her de lørdag og søndag.
kan man blandt andet Og så kårer man -
møde en rusåisk korthår helt uden om de sæd-
og abyssinier, men også vanlige farve- og raee-
norske skovkatte og kriterier hver dag
huskatte bliver i mor- stævnets sjoveste eller
gen vurderet af dom- sødeste killing.

RACEKATTE
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INTERNATIONAL
KATTEUDSTILLING
Lørdag den 29. juni
Søndalg den 30. iuni
- begge dage kl. 10-17
Lørdag: Semilanghår og Korthår.
Søndag: Exotic, Persere samt
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Siamesere og
Orientalsk korthår

Katteudstilling
B-OGENSE _ I denne weekend
noides.en international raceltratteudsfilling med 600 katæ ir-ogensehallerne, hvor der
l.!9,S"" d".q" er adgang forpubrklm t<t. t o.Oo-t 7.so:«ai_

F,:t"lfrT'd:x#,'fi;t?
l]"ldt dem er flere verdens-
vrndere.
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RacekatteiJ;06
udstilling a4'"1{-
BOGENSE - 600 racekatte er
tilrneldt en international ud-
stilling, som Jydsk Racekatte
Kiub afvi}ier i Bogensehaller-
ne i weekenden 29.-30. juni.
De bedste katte fra Danmark,
§skland og Holland vises på
udstiilingen, deriblandt ver-
densvindere fra i år og fore-
gående år.

Katte til skueI
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Billetpriser:
Voksne 25 kr.

Børn '10 kr.

Partoutkort lørdag:
40 kr.
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