
Inbjudan till 

CAS Vårutställning
i Mörkö bygdegård

 
 Lördagen den 23 april 2022

Invitation to

CAS SpringShow
Mörkö bygdegård

Saturday April 23, 2022

CAS SpringShow will be held in Mörkö bygdegård (situated 
south of Södertälje). Drop in for a cup of coffe, meet other 
people who has the same interest – Chinchilla.

INFORMATION: 
Class fee: For members: 70 SEK/chinchilla. 
No member: 100 SEK/chinchilla.
Open group: enter at the show day: 100 SEK/chinchilla. 
Membership: 200 SEK/year,

How to pay? When you visit the show you can pay cash (SEK), 
please bring exact amount, if possible.

How to enter? Document for entering will be available on CAS 
homepage. Last date to enter April 13.

Certificate taken before December 31, 2017 in other swedish 
association, are valid in CAS, if you can display your assess-
ment 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, Junior, 
Pet and Open group. After lunch there will be check in of 
Seniors, Veterans, Castrates and Championclass.

Questions? Contact Kicki Hansen, kicki_006@hotmail.com or 
www.caschilla.se

Welcome to Mörkö!

CAS Vårutställning är en utställning för alla chinchillaintresserade. I år hålls utställningen 
i Mörkö bygdegård (söder om Södertälje). Kom och ställ ut eller bara besök oss och ta 
en fika, köp lite lotter, träffa andra likasinnade och prata chilla.

UTSTÄLLNINGSINFORMATION:
Anmälan & Anmälningsavgift: 70 kr/djur för medlemmar, 100 kr/djur för icke medlemmar. 
Anmälningsavgiften betalas via CAS plusgiro 88 59 96-9.
Dokument för anmälan finns på CAS hemsida. Anmälan senast 13 april 2022.

Öppen klass (anmälan på utställningsdagen): 100 kr/chinchilla, anmälan betalas på 
plats på utställningsdagen, via Swish eller enligt överenskommelse.  

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

Vad händer under dagen? Dagen börjar med incheckning kl 9.30 av Baby, Junior, 
Pet och Öppenklass. Bedömningen startar så fort incheckningen är klar.
Efter lunch är det incheckning och bedömning av Senior, Veteran, Kastrat och 
Championklasserna. Prisutdelning allt eftersom klasserna blir klara.
Information kommer att finnas på CAS hemsida som uppdateras allt eftersom 
ny info kommer.

Frågor? Kontakta Kicki Hansen, kicki_006@hotmail.com eller www.caschilla.se

Välkomna till Mörkö!       

Vi följer myndigheternas rekommendationer när det gäller Covid-19.
We are following the The Public Health Agency 
of Sweden’s regulations relating to COVID-19.

❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿


