
Chinchilla Scandinavian 
Winner Show 
Skärkind, Norrköping

Lördagen den 29 februari 2020

Chinchilla Scandinavian Winner Show (CSWS) är en 
utställning för alla chinchillaintresserade. CAS inle-
der varje år med denna lite större utställning. 
 I år hålls utställningen i Skärkind (Norrköping). 
Utställning med extra många priser samt utdelning 
av 2019 års utmärkelser; Chinchilla of the Year, 
Breeder of the Year, Rookie of the Year etc.
 Kom och ställ ut eller bara besök oss och träffa 
andra likasinnade och prata chilla. 

UTSTÄLLNINGSINFORMATION:
Anmälningsavgift: 70 SEK/djur för medlemmar,
100 SEK/djur för icke medlemmar.
Öppen klass: 100 SEK/chinchilla, anmälan på plats 
på utställnignsdagen.
 Anmälningsavgiften betalas via CAS plusgiro för 
svenska medlemmar, övriga får betala kontant på 
plats. Jämna pengar önskas, tack, då växelkassan 
är liten.
 Dokument för anmälan finns att ladda ner från 
CAS hemsida. 
Anmälan senast 16 februari 2020.

Certifikat och burar
Cert tagna i annan officiell svensk chinchillaföre- 
ning före den 31 december 2017 gäller även i CAS, 
mot uppvisande av domarkort.
 Vi använder oss av egna utställningsburar (se 
CAS hemsida), men det finns burar att låna på plats.

Vad händer under dagen?
Dagen börjar med incheckning kl 9.30 av Baby och 
Junior, Pet samt Öppenklass. Bedömningen startar 
så fort incheckningen är klar.
 Efter lunch är det incheckning och bedömning 
av Senior, Veteran, Kastrat och Championklasser-
na. Prisutdelning allt eftersom klasserna blir klara.
Den slutliga prisutdelningen av ”Årspriserna 2019” 
sker efteråt och sedanCAS Års- och Medlems-
möte.

Information kommer att finnas på CAS hemsida 
som uppdateras allt eftersom ny info kommer. 
www.caschilla.se

Välkomna till CSWS 2020!
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Welcome to

Chinchilla Scandinavian Winner Show (CSWS) is 
CAS first show of the year and it will be held in 
Skärkind (Norrköping).
 There will be a lots of prices in alla classes. 
We also have special prices to hand out; 
Chinchilla of the Year 2019, Breeder of the Year 
2019, Rookie of the Year 2019.
 Come and visit our show and participate with 
your chinchilla/chinchillas or just take a cup of 
coffe and  talk about chinchillas. 

INFORMATION:
Class fee: 
For members: 70 SEK/chinchilla,
No member: 100 SEK/chinchilla.

Open gruop, enter at the show day in Skärkind:
100 SEK/chinchilla.

How to pay? When you visit the show you can pay 
cash (SEK), please bring exact amount, if possible, 
we do not have any bill of exchange. 

How to enter the show? Information in english will 
be available on our homepage. 
Last date to enter February 16.

Certificate taken before December 31 2017 in 
other swedish association, are valid in CAS, 
if you can display your assessment card. 

Cages. We use our own cages, but there will be 
cages to borrow on location. 

When? We start the day at 9.30 with check in of 
Babys (4-8 months old) and Junior (8-12 months 
old). 
 After lunch there will be check in of Seniors, 
Veterans, Castrates and Pets and also Champion-
class. 
 After the price cermonies, CAS Annual meeting. 

www.caschilla.se

Welcome to 
CSWS 2020!


