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Tuuli Lundbäck-Larva	 stamnamn@snrf.org
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Alla	blanketter	som	rör	stambokföringen	finns	att	ladda	ner	från	hemsidan,	
under	rubriken	Dokument	eller	få	hemskickat	per	epost	eller	post

a v g I F t e r  / FeeS For 2020
Medlemsavgift	/	Full membership för 2020	 300:-/kalenderår				(€	31)

Hel	familj	/Family fee för 2020	 325:-/kalenderår				(€	35)

Stödmedlem	/	Support member för 2020	 150:-/kalenderår				(€	16)

Nytt	Stamnamn	/New cattery name	2020	 	750:-	inkl.	bevis	o	porto	(€	75)		

Överföring	av	stamnamn	/	
     Transfer of Cattery name 	 200:-	inkl.	bevis	o	porto				(€	20)

Ny stamtavla / New pedigree 175:-   (€ 17) 

Omregistrering  / Transfer of Pedigree  175:-   (€ 17)

Transfer - alla  100 kr inkl. porto (€ 10)

Ändring	begärd	av	uppfödaren	 75:- till 175:- inkl. porto

Huskattbevis	/	Domestic Pet	 75:-		inkl.	porto		(€	7)	

�

k o N t a k t P e r S o N e r

Medlemsärenden, adress- & namnändringar m m

Sirkka-Liisa Lundbergs	 tfn	070-376	84	42
för	adress	se	sekreterare		 sekreterare@snrf.org

Anmälningar till andra WCF-föreningars utställningar
snrf.sekreterare@outlook.com
	
Webbmaster
Wiveca	Fransson,	Vibeke	Östvik
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Bilder	ska	vara	i	upplösningen
300	pixlar/tum

aNNehIlde rIchter IN memorIam

När	jag	1985	gick	med	i	SNRF,	hette	ordföranden	Annehilde	Richter.	Hon	var	också	
stambokförare	för	korthåren,	och	hade	flera	olika	poster	så	som	suppleant	och	vice	
sekreterare	i	olika	omgångar.	Ordförandeposten	hade	hon	mellan	1973	och	1985.	
Stambokföringen	på	korthåren	skötte	hon	mellan	åren	1968	och	1998.	Hennes	eget	
stamnamn	Vilanja	godkändes	1974.	Annehilde	födde	bl	a	upp	europeiska	korthår,	
men	också	siameser.

Annehilde	var	med	i	föreningen	nästan	från	början,	då	SNRF	bildades	1965,	som	en	
Independentförening,	vilket	var	något	helt	nytt	i	Sverige	och	Norge.	Hon	var	alltså	
med	och	kämpade	mot	krafter	som	gjorde	sitt	bästa	för	att	stoppa	SNRF.	

Annehilde	utbildades	till	korthårsdomare,	och	åkte	runt	och	bedömde	katter	både	i	
Sverige	och	i	utlandet.	Hon	kände	många	av	dåtidens	domare,	och	var	den	som	bjöd	
dem	till	våra	egna	utställningar.	

Tillsammans	med	Annehilde	(till	höger)	besökte	jag	en	annan	av	våra	tidigaste	med-
lemmar,	Eva	Björkman	(till	vänster)	som	var	den	som	tog	in	turkisk	van	i	Sverige.	

Annehilde	Richter	hade	sina	rötter	i	Tyskland,	kom	till	Sverige	och	Uppsala	tillsam-
mans	med	sin	man	Wolfgang,	men	flyttade	småningom,	vid	pensioneringen,	till	Hel-
singborg,	där	man	bodde	resten	av	livet.	Annehilde	blev	nästan	98	år.

P.S.		Det	här	är	sista	tidningen	som	skickas		
till	medlemmarna	i	HCC.

Till	sist	önskar	jag	alla	en	
trivsam jul, och  ett gott nytt  år. 

/Fiia
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StamNamN 

Ny rutin för NYTT stamnamn

INNAN du kan ansöka om stamnamn, ska du genomföra 
vår uppfödarutbildning. Läs mer på sidan 8.

Befintligt stamnamn
Om	du	har	ett	stamnamn	som	är	godkänt	 i	något	annat	
förbund	eller	 tidigare	 IDP,	 ska	du	ansöka	om	överföring	
till	WCF.	

Kontakta	sekreteraren	på	sekreterare@snrf.org

komPlett regIStrerINgSaNmälaN 
i	 1	 ex,	 ska	 vara	 SNRF	 tillhanda	 senast 3 månader	 efter	
kullens	födelse.	Därefter	blir	det	dubbel	avgift	per	stam-
tavla.

ankomstdatum	för	sist	inkomna	dokumentet	kommer	att	
gälla,	inte	när	betalningen	kommit	in!	

a v g I F t
Avgiften	för	stamtavlorna	betalas	i	fortsättningen	mot	fak-
tura,	som	skickas	när	alla	nödvändiga	dokumenten	kom-
mit	in.	Men	det	är	också	i	sin	ordning	att	betala	som	tidi-
gare	utan	faktura.

B I l a g o r
Tillsammans	med	registreringsanmälan	ska	följande	doku-
ment	skickas	in	när	en	eller	båda	katterna	används	i	avel	i	
SNRF	första	gången:

Hankattens
testikelintyg,	navelintyg,	kopia	på	stamtavlan	om	han	inte	
fått	ungar	i	SNRF	tidigare.

Honkattens
navelintyg,	stamtavla	om	hon	inte	finns	i	SNRFs	stambok.		
I	så	fall	kommer	hon	att	föras	över	och	få	ny	SNRF-stam-
tavla.

 Glöm inte att läsa stambokföringsreglerna, som 
finns på hemsidan! 

Alla avgifter ska betalas mot faktura.

Alla blanketter, utom stamnamnsansökan, finns på 
hemsidan under dokument.

Har du frågor - kontakta sekreteraren!

StamBokFÖrINg

ägarINFormatIoN

Om	man	vill	göra	en	ägarändring	när	man	säl-
jer	katt,	oavsett	ålder,	kan	man	antingen	skicka	
kopia	 på	 köpeavtalet	 eller	 använda	 ägaränd-
ringsblanketten	som	finns	på	hemsidan	under	
Dokument.

leveraNS av kattuNgar

Innan kattungarna överlåts till nya ägare, ska de vara 
veterinärbesiktade, chipmärkta, vaccinerade och med-
följas av stamtavla och köpeavtal. 

Det är med andra ord inte tillåtet att leverera katt utan 
nödvändiga dokument!

Läs	avelsreglementet	om	

Överlåtelse/Försäljning	kapitel	VII.

Med	stamtavlan	får	man	blankett	för	prova-på-medlem-
skap.	Avgiften	är	75	kr,	som	kan	betalas	antingen	av	upp-
födaren	eller	den	nya	ägaren.	Blanketten	ska	skickas	till	
SNRF.	

Framsidan på MästerKatten nr 1



5

Mästerkatten	4	-	2020

ordFÖraNdeN 
har  ordet 

Hej	på	er	alla	SNRF	medlemmar!

Nu	är	det	grön	vinter.	Temperaturen	står	ännu	på	plus	och	det	är	grått	och	trist	och	mörkt,	mörkt.	Jag	är	ingen	vän	
av	mycket	snö,	men	just	nu	skulle	det	inte	sitta	i	vägen	med	lite	vitt	i	alla	fall	som	lyser	upp	tillvaron.	Tur	att	det	är	
adventstider	och	att	ljusstakar	kommit	upp	i	fönstren	och	ett	par	ljusslingor	i	buskarna	utanför	i	trädgården.

Och	pandemin	fortsätter	in	i	vintern	och	just	nu	syns	inget	slut	utom	möjligen	chansen	att	få	vaccinera	sig	under	nästa	år.	
Tråkigt,	sorgligt	och	inte	så	lite	otäckt	tycker	jag.

Våra	planer	på	att	ordna	en	eller	flera	digitala	föreläsningar	börjar	ta	form	och	det	kommer	att	bli	två	föreläsningar	digitalt	
i	ämnet	färggenetik	efter	årsskiftet.	Kostnadsfritt	för	våra	medlemmar.	Mer	om	detta	finns	att	läsa	på	annan	plats	i	denna	
tidning.

Har	du	någon	idé	om	något	bra	ämne	till	ytterligare	en	föreläsning?	Hör	av	dig	till	styrelsen	med	ditt	förslag!

Vi	kommer	också	att	genomföra	vårt	årsmöte	digitalt	nästa	år.	Datum	är	preliminärt	satt	till	den	13	mars	2021.	Förberedelser	
inför	detta	pågår	och	det	du	behöver	för	att	delta	är	en	dator,	”padda”	eller	din	mobiltelefon.	Kallelse	kommer	via	e-post,	
hemsida	och	Facebook.

Vi	har	i	och	för	sig	ett	par	planerade	datum	för	utställning	år	2021,	men	just	nu	ser	det	som	bekant	mörkt	ut.	Kanske	kan	det	
bli	något	till	hösten	i	september,	men	majutställning	tror	i	alla	fall	inte	jag	på,	som	det	verkar	idag.	Trist	och	tråkigt	–	men	
nödvändigt.

Och	nu	äntligen	är	ju	vår	nya	hemsida	publicerad!	Jag	hoppas	att	ni	tycker	om	den	och	har	nytta	av	den	information	som	
finns	publicerad	där.	Har	du	någon	idé	om	något	som	saknas	eller	är	fel	–	hör	av	dig!

tIll SISt Som vaNlIgt eN vINterhälSNINg FrÅN källBokatterNa:

Nu	när	det	är	som	mörkast	utomhus	så	sover	vi	väääldigt	mycket.	Vi	går	inte	ens	upp	och	busar	på	morgnarna	som	vi	
brukar,	vilket	gör	att	matte	försover	sig	nästan	varje	morgon.		Men	när	hon	väl	kommer	ur	sängen,	så	sätter	vi	igång	och	
talar	om	att	frukosten	är	JÄTTEFÖRSENAD!	När	vi	fått	den	och	matte	har	vaknat	ordentligt	–	då	lägger	vi	oss	och	sover	igen.	
Så	det	så!

Till	sist	önskar	jag	alla	medlemmar	en	riktigt	GOD JUL	även	om	den	blir	annorlunda	och	ETT GOTT NYTT OCH BÄTTRE 
ÅR 2021.

Ta	hand	om	er	och	krama	katterna	varje	dag!

Wiveca



Mästerkatten	4	-	2020

6

dear memBer outSIde 
ScaNdINavIa

Från Styrelsen
Styrelsen	har	under	sommaren	och	hösten	hållit	sina	möten	dels	via	telefon,	dels	digitalt	via	Zoon.	

Planer	finns	på	att	också	hålla	ÅRSMÖTET	digital,	eftersom	det	knappast	kommer	att	bli	möjligt	att	
ha	fysiska	möten.	Preliminärt	har	lördagen	den	13	mars	2021	bokats	in.'

När	det	blir	dags,	kommer	vi	att	skicka	informationen	via	epost	till	alla	som	då	är	medlemmar.	

För	medlemskavgiften	kommer	faktura	att	skickas	ut	till	alla	som	så	inte	har	betalat.	

It	is	beginning	of	December	and	here	in	Uppsala	it	is	still	green.		At	3	o´clock	in	the	afternoon	it	is	dark	as	in	the	middle	of	
the	night	and	this	time	of	the	year	we	have	light	only	6-7	hours	a	day.	Not	too	funny,	but	we	cheer	ourselves	up	with	candle	
light	inside	and	electrical	lights	outside!

After	New	Year	we	will	try	to	activate	our	members	with	a	digital	lecture	concerning	color	genetics	of	cats.	It	will	cost	no-
thing	for	our	members	and	we	hope	to	reach	as	many	breeders	and	others	interested	as	possible.	

We	will	also,	due	to	the	pandemic,	hold	our	annual	meeting	with	digital	technic.	Here	in	Sweden	we	have	at	present	a	limit	
of	8	persons	for	general	hold	meetings.

The	number	of	kittens	born	has	not	been	reduced	since	last	time	and	our	pedigree	registrar	has	a	lot	to	do	every	week.	And	
we	have	now	255	members	in	SNRF.	That	is	a	glimpse	in	the	dark!

At	present	it	is	difficult	to	believe	that	we	can	arrange	a	cat	show	in	May	next	year,	but	maybe	the	situation	will	change	to	
the	better	if	vaccinations	against	covid	can	start	here	in	January.	We	will	see.

We	wish	you	all	the	best	for	Christmas	and	even	better	for	the	New	Year	2021.	Take	care!
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uPPFÖdarutBIldNINg

SverIgeS NYa raSkattFÖreNINg

utBIldNINg INFÖr aNSÖkaN om StamNamN och FÖr 
BlIvaNde kattuPPFÖdare – avSNItt 1

Välkommen			

till	SNRFs	utbildning	för	blivande	kattuppfödare.

Ditt	elevnummer är      

Sveriges Nya raskattförening 

hälsar	dig	välkommen	att	delta	i	vår	uppfödarkurs.	
Utbildningen	kommer	att	hjälpa	dig	genom	alla	moment	du	behöver	kunna	och	känna	till	för	att	följa	SNRFs	regler	för	
avel	och	uppfödning	av	raskatter.	Kursen	är	avsedd	för	dig,	som	är	ny	uppfödare,	men	även	för	dig	som	kanske	har	haft	
en	eller	flera	kattungekullar	och	vill	friska	upp	dina	kunskaper.

Kursen	är	 inte	en	utbildning	 i	genetik	och	kattkunskap.	För	att	 lära	mer	om	detta	rekommenderar	vi	varmt	Paw	Peds	
utbildningar	i	tre	steg.

Här	får	du	framför	allt	lära	dig	alla	de	olika	moment	du	måste	tänka	på	och	genomföra	som	kattuppfödare	I	SNRF.	Du	får	
också	lära	dig	en	del	om,	vad	svensk	lag	säger	om	djurhållning,	ansvar	och	avtal	mellan	köpare	och	säljare	när	det	gäller	
försäljning	av	kattungar.

Kursen	är	uppdelad	i	fyra	avsnitt	och	du	väljer	själv	hur	och	när	du	vill	lösa	uppgifterna.	När	alla	fyra	avsnitten	är	inläm-
nade	och	godkända,	kan	du	söka	ett	eget	stamnamn	I	WCF	(World	Cat	Federation)	och	SNRF.

Lycka	Till!

Innan	man	kan	 få	 	ansöka	om	ett	eget	stamnamn	godkänt,	 ska	man	genomgå	vår	uppfödarutbild-
ning.		

Då	börjar	man	med	att	kontakta	snrf.sekreterare@outlook.com.	Hela	utbildningspaketet	skickas	via	
email.	För	att	underlätta	finns	allt	nödvändigt	studiematerial	under	fliken	MORE	på	hemsidan.	

I	rutan	bredvid	ordet	Välkommen	står	elevens	namn	och	i	rutan	nedanför	elevnumret,	som	består	av	årtalet	
2020+	medlemsnumret.	Alla	kursavsnitten,	utom	excelarket,	är	låsta	för	redigering	utom	i	de	rutor	där	svaren	
ska	skrivas	in	samt	klickrutorna.	

För	att	kunna	göra	beräkningen	är	kalkylarket	ett	separat	excelark.	

Är	man	 osäker	 om	 något,	 kan	man	 ta	 kontakt	med	 den	 som	 godkänner	 provet	 genom	 dvs	anna.hcc.ss@gmail.com. 

När	svaren	har	godkänts,	får	man	ansökningsblanketten	via	email	samt	faktura	på	stamnamnsavgiften.

Man	har	tre	försök.Har	man	inte	lyckats	få	allt	rätt	tredje	gången,	måste	man	göra	om	provet.	

Vi	säger	STORT	GRATTIS	till	
alla	som	hittills	godkänts	och	nu	väntar	på	sina	stamnamn	eller	har	redan	fått.

Alla	kommer	att	få	ett	intyg	på	genomförd	kurs.

Lycka	till	med	uppfödningen!	
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mÅNga katter BlIr orolIga av 
FYrverkerIer

Reagerar	din	katt	på	smällarna	från	fyrverkerierna?	Det	bästa	du	kan	göra	för	att	lugna	din	katt	är	att	erbjuda	ditt	sällskap	
och	försöka	bete	dig	precis	som	vanligt.	För	att	maskera	ljuden	av	fyrverkerierna	kan	du	dra	för	gardinerna	och	sätta	på	lugn	
musik	inomhus.	Har	du	en	utekatt	är	det	klokt	att	hålla	katten	inomhus	på	själva	nyårsafton,	så	att	den	inte	blir	skrämd	och	
springer	iväg.	När	katten	får	panik	av	smällarna	finns	risk	att	den	flyr	långt	och	sedan	får	svårt	att	hitta	hem	igen.

glItter, FeSt och NYÅrSPYNt
Var	vaksam	på	vad	du	använder	när	du	gör	nyårsfint	hemma	om	du	ska	ha	middag	eller	nyårsfest.	Snören	och	glitter	kan	se	
lockande	ut	i	kattens	ögon,	men	kan	vara	livsfarligt.	Enligt	Agrias	statistik	hamnar	flera	hundra	katter	varje	år	på	operations-
bordet	för	att	plocka	bort	främmande	föremål	ur	mage	och	tarm.

–	En	katt	som	tuggar	i	sig	presentsnöre	och	glitter	kan	få	allvarliga	och	livshotande	skador	i	tarmen.	Lek	gärna	med	katten,	
men	plocka	undan	när	leken	är	klar,	säger	Lotta	Möller,	kattveterinär	på	Agria	Djurförsäkring.

ordNa eN lugN och trYgg PlatS
Om	du	har	en	blyg	utekatt	och	får	middagsgäster	på	nyårsafton	kan	det	vara	bra	att	ägna	din	fyrfota	familjemedlem	lite	extra	
omtanke.	Bäst	är	om	du	kan	ordna	en	lugn	plats	inomhus	där	katten	kan	få	vara	ifred	under	kvällen.	Vill	din	katt	absolut	inte	
komma	in	under	timmarna	ni	har	gäster	kan	du	ordna	en	lugn,	torr	och	skyddad	plats	utomhus.
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vilken färg eller vilken färg?
vIlkeN Färg? eller vIlkeN Färg!

Ja	 det	 beror	 på	 hur	 man	 ser	 på	 saken.	 På	
den	 norska	 skogkatten	 har	 färgen	 i	 sig	 inte	
så	många	poäng	om	man	tittar	på	vad	en	do-
mare	på	en	utställning	ska	bedöma.	Men	rent	
estetiskt	 och	 avelsmässigt	 kan	 det	 spela	 en	
stor	roll.
Jag	har	fött	upp	norska	skogkatter	i	snart	30	år	under	
stamnamnet	Mhorrses	och	har	en	hel	del	erfarenhet,	
men	ibland	blir	saker	och	ting	inte	som	man	har	tänkt	
sig.	Eller	rättare	sagt	–	det	blir	en	överraskning.

I	 februari	2011	 föddes	kull	36	hemma	 i	köket	där	en	
kattunge	såg	lite	märklig	ut	vad	gällde	färgen.	Eftersom	
jag	 vid	 det	 här	 laget	 borde	 ha	 lite	 koll	 på	 genetiken	
tyckte	 jag	 det	 var	 en	 väldigt	 varmbrun	 svartspotted	
hane	med	vita	tassar,	men…	Kattungen	började	ändra	
färg	 efter	 bara	 några	 dagar:	 mönstret	 blev	 skarpare	
–	 speciellt	 på	 svans	och	bakben,	de	 från	början	 rosa	
trampdynorna	mörknade	allteftersom.	Det	såg	ut	som	
om	kattungen	hade	gått	i	sot	och	att	det	hade	färgat	av	
sig	på	trampdynorna	och	inte	gick	att	få	bort.

Efter	en	viss	konsultation	av	en	erfaren	uppfödare	som	
var	 en	 av	de	 första	här	 i	 Sverige	 att	 få	 amberfärgen,	
visade	det	sig	att	kattungen	–	Mhorrses	Bruichladdich	
var	 amber.	Närmare	bestämt	 amberspotted	 (nt	 24).	 Amber	 som	är	 en	 speciell	 färg	 på	 den	norska	 skogkatten	och	 som	
också	finns	i	en	amberlight-version,	hade	kommit	in	i	katteriet.	När	jag	tittade	efter	i	föräldrarna	Mhorrses	Wembleys	och	
S*Wildwoods	Fezters	stamtavlor	såg	jag	att	det	fanns	amber	bakom	båda	föräldrarna,	men	att	jag	skulle	få	det	i	den	första	
kombinationen	mellan	dessa	katter	kändes	helt	osannolikt.	Amber	är	en	recessiv	gen	och	det	krävs	att	båda	föräldrarna	bär	
på	genen.	Dessutom	trots	att	färgen	ser	väldigt	röd	ut	så	finns	det	genetiskt	inget	rött	utan	jag	brukar	benämna	färgen	som	
orange	och	färgkoden	är	nt	(amber),	ft	(ambersköldpadd),	at	(lightamber)	eller	gt	(lightambersköldpadd).	Till	det	kommer	
sedan	smoke/silver	som	ett	s.

Året	efter	gjorde	 jag	om	denna	parning	och	det	blev	
samma	resultat	i	denna	kull	–	en	amberfärgad	hane.

I	oktober	2013	föddes	kull	39	i	en	parning	med	en	dot-
ter	 till	Wembley	–	Mhorrses	Alyona	och	min	 inköpta	
hane	Miklagårds	Gorm	och	tro	det	eller	ej,	men	de	fick	
en	amberhane	i	kullen!	Att	Alyona	bar	på	amber	kunde	
jag	räkna	ut,	men	att	Gorm	skulle	bära	på	amber	hade	
jag	inte	ens	föreställt	mig.	Efter	att	ha	tittat	lite	längre	
bak	i	hans	stamtavla	fanns	det	även	amber	där.	Nu	blev	
jag	riktigt	frälst	på	amber,	men	ingen	hona	ännu.

2016	föddes	det	 två	kullar	 i	katteriet,	 i	båda	kullarna	
två	 ambertjejer	 denna	 gång	 och	 båda	 dessa	 har	 jag	
behållit.	Den	ena	kullen	var	i	kombinationen	Mhorrses	
Sahara	och	Gorm.	Sahara	är	också	en	dotter	till	Wem-
bley.

För	drygt	ett	år	sedan	i	april	2019	föddes	kull	50	med	
fyra	kattungar	i	kombinationen	Sahara	och	Gorm.	Ing-
en	 amber	 vad	 jag	 såg,	men	 två	 fina	 svartsilvertabby	
och	två	svarttabby,	varav	en	i	varje	färg	med	vitt	också.	
Svartsilvertabbyn	 utan	 vitt	 var	 en	 hona	 och	 hon	 var	
först	med	allt	–	sprang	ut	ur	bolådan	i	full	fart,	var	först	
på	toalådan,	åt	fisken	först,	klättrade	högst	upp	på	klät-
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terställningen,	etc.	Hon	–	Margarita	for	runt	som	ett	skållat	troll	hela	tiden.I	samma	veva	fick	jag	ta	bort	min	fina	Seabreeze	
och	det	gjorde	mig	så	oerhört	ledsen.	För	att	överhuvudtaget	hålla	mig	uppe	på	benen	började	jag	titta	lite	noggrannare	på	
Margarita	och	såg	att	hon	hade	många	fina	kvaliteter.	Dock	tyckte	jag	att	hennes	silvertabby	var	lite	diffus	i	färgen,	men	som	
sagt	färgen	är	inte	det	viktigaste	i	sammanhanget,	inte	på	skogkatterna.

När	kattungarna	var	omkring	6	veckor	tog	jag	lite	bilder	på	kattungarna	och	la	ut	dem	på	Mhorrses	Facebook-sida.	Jag	hade	
några	dagar	innan	blivit	vän	med	en	kattuppfödare	från	Schweiz	och	hon	påpekade	direkt	att	”du	har	nog	en	solid	amber”	
när	det	gällde	Margarita.	Oj,	tänkte	jag	–	”hur	vet	du	det”?	Svaret	blev	–	”den	svarta	nosen”	och	ju	mer	jag	tittade	desto	mer	
såg	jag	den	svarta	nosen…

För	att	vara	på	den	säkra	sidan	och	främst	om	jag	skulle	ställa	ut	henne	och	slippa	argumentera	vilken	färg	hon	är	så	skickade	
jag	in	ett	DNA-test	till	Langfordlaboratoriet	i	England.	Provet	beställdes	på	laboratoriets	hemsida	och	när	det	kom	skulle	jag	
topsa	kattungen	på	kindens	insida	i	munnen.	Hur	lätt	är	det	med	en	sprattlande	kattunge	att	stoppa	en	tops	i	munnen	på	
henne	utan	att	kontaminera	provet?	När	svaret	kom	från	labbet	stod	det	längst	ned	att	”det	ursprungliga	provet	innehöll	
låga	nivåer	av	katt-DNA,	men	genom	att	upprepa	testet	och	utföra	extra	arbete	är	vi	säkra	på	det	rapporterade	resultatet”.	
Pinsamt	kan	jag	tycka,	men	det	var	inte	så	lätt	och	jag	hade	ingen	som	kunde	hjälpa	mig.

Men	provet	visade	att	Margarita	–	nu	kallad	Jet,	är	en	solid	amber,	det	vill	säga	en	amber	utan	mönster.	Det	jag	såg	från	bör-
jan	–	”spökmönstret”	finns	fortfarande	kvar	efter	1,5	år,	men	färgnyansen	har	ändrats	från	kallt	silver	till	en	varm	amberfärg.	
Dessutom	är	hon	smoke	(solid	silver)	och	i	det	fallet	hade	jag	rätt,	men	det	var	det	enda…

Så	nu	har	jag	min	solida	amber,	efter	några	år	och	utan	att	medvetet	avla	efter	det	speciellt.	Jag	nämnde	det	till	min	syster	
någon	gång	att	”det	vore	häftigt	att	få	en	solid	amber”	och	slumpen	gjorde	till	slut	också	att	jag	fick	det.

Marina Jonsson, Mhorrses

Vi	har	planer	för	utbildning	i	grundläggande	genetik	för	uppfödare	med	Dagny	Dickens.	Vid	två	föreläs-
ningstillfällen	kommer	alla	medlemmar	ha	möjlighet	att	gratis	lära	sig	grunderna	i	kattens	färggenetik.	

Vi	kommer	lära	oss	om	kattens	pigment,	olika	anlag	och	hur	de	ger	effekt	på	kattens	fenotyp.	Med	kun-
skaperna	 kommer	 alla	 kunna	 förutse	 statistiskt	 färgutfall	 på	planerade	 kullar	 och	 färgbestämma	 sina	
kattungar.	

Dagny	Dickens	är	All	Breed	domare	och	har	tillsammans	med	Eva	Minde,	Norge,	tagit	fram	EMS-systemet.	
Under	många	år	var	hon	stambokförare	för	SVERAK	och	är	nu	en	av	grundarna	till	Campus	Felinarium.	

SNRF	är	glad	över	att	kunna	ge	våra	nya	och	gamla	medlemmar	2	föreläsningstillfällen	om	1	timme	var	
och	30	minuters	frågestund.	Tidpunkt	är	ännu	inte	satt,	utan	information	kommer	att	komma	vi	våra	FB-
sidor	och	via	mail.	

Anmälan	krävs	för	deltagande.	

SNrF PlaNerar FÖreläSNINgar vIa 
Zoom uNder vINterN/vÅreN 2021!
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Siameshistoria i ord och bild
av Dagny Dickens

Siamesen	är	en	av	världens	mest	välkända	kattraser.	Siamesens	päls	är	mycket	kort,	tätliggande,	fin	i	
strukturen	och	glansig.	Siamesen	är	slankt	byggd	med	eleganta	 linjer,	högbent	och	med	välformade	
ovala	tassar.	Siamesens	svans	är	lång,	smal	och	med	en	spetsig	avslutning.	Siamesens	huvud	är	lång	och	
kilformat	och	har	en	lång,	rak	profil.	Siamesens	öron	är	stora	och	luftiga	och	placerade	så	att	de	fortsät-
ter	huvudets	trekantiga	form.	Siamesens	ögon	är	mandelformade	och	med	sned	placering	mot	nosen.
Och,	det	allra	mest	välkända	särdraget	hos	siamesen	är	ju	färgen!	Färgen	blir	bara	synlig	på	kattens	kallare	delar,	nämligen	
ansikte,	öron,	ben	och	tassar	och	så	svansen.

Siamesen	har	också	en	unik,	stark	röst,	åtskilliga	röstlägen	lägre	än	normalt.	Och	siamesen	älskar	att	använda	sin	röst.

Siamesen	är	inte	en	ensamkatt,	den	trivs	bäst	i	sällskap	med	rasgelikar	och	tillsammans	med	människor.

I tIderNaS BegYNNelSe...
de FÖrSta SkrIvNa ordeN om SIameS
Finns	i	textsamlingen	Tamra Maew	(som	antas	ha	utkommit	under	Ayutthayadynastins	regim	i	Siam,	nu	Thailand,	regentår	
1351	till	1767).	I	Tamra	Maew	finns	också	andra	kattraser	beskrivna.	Det	finns	fog	för	idén	att	siamesens	geografiska	ur-
sprung	är	Thailand	-	alltså	tidigare	Siam	-	med	tanke	på	rasens	namn.

FÖrSta FÖrekomSteN utaNFÖr thaIlaNd
England - 1871 -	på	en	utställning	i	Crystal	Palace,	men	det	går	inte	ihop	med	uppgiften	att	en	Mr	Owen	Gould	1884	skulle	
ha	importerat	de	två	första	siameskatterna	och	ställt	ut	avkommorna	Duen	Ngai,	Kalahom	och	Karomata	på	en	annan	ut-
ställning	år	1885	Crystal	Palace.

*Godkänd: 1892	i	National	Cat	Club	(NCC),	föregångare	till	GCCF

USA - 1878 -		när	en	siameskattunge	anlände	till	USAs	president	Rutherford	B.	Hayes	och	hans	familj,	som	gåva	från	David	
Sickles,	en	USA-diplomat	i	Bangkok.

Därefter	måste	siameskatter	ha	importerats	till	USA,	detta	eftersom	siameskatter	förekommer	i	den	första	stud book	(en	
förteckning	över	registrerade	katter)	som	utgavs	av	the	Beresford	Cat	Club,	grundad	av	Ms	Adele	(Clinton)	Locke	1899.	En	
av	de	listade	katterna	är	Lockehaven	Siam,	brunmaskad	hane,	född	1897,	född	i	Frankrike	efter	föräldrar	som	uppenbarligen	
importerats	från	Siam	(nu	Thailand).	En	annan	är	Rowdy,	brunmaskad	hona,	född	1894,	förmodligen	direktimporterad	från	
Siam.

*	Godkänd:	1906	i	Cat	Fanciers’	Association	(CFA)

Australien -	Man	tror	att	de	första	siameskatterna	kom	till	Australien	någon	gång	mellan	1890	och	1903,	medföljande	im-
migranter	från	England.	Ett	mindre	antal	kan	ha	kommit	direkt	från	Siam.

hur Framkom FärgerNa och När Blev de godkäNda?
Alla	maskade	färger	-	utom	de	med	vitfläck	-	ingår	här	i	rasen	siames,	även	om	CFA	(USA)	och	CCA/ACF	(Canada)	kallar	grup-
pen	med	röd-/sköldpadd-/tabbymaskade	färger	för	Colorpoint	Shorthair.	Detsamma	gäller	inom	CFA	för	brun-/blå-/choklad-
/lilamaskade	katter	med	andra	raser/färger	i	föräldragenerationerna	P1	till	P8.	Sådana	katter	är	också	Colorpoint	Shorthair	
inom	CFA.

brunmaskad
Den	första	och	ursprungliga	siamesfärgen,	kom	tillsammans	med	katter	importerade	från	Siam

*	Godkänd:	Redan	f	rån	början,	fick	senare	färgnummer	24	(GCCF,	England)

blåmaskad
Den	andra	siamesfärgen,	det	recessiva	dilutionsanlaget	(som	gör	brunmaskat	till	blåmaskat)	bars	redan	dolt	av	de	första	
importerade	siameserna

*	1936 -	Godkänd	av	GCCF	(England)	med	eget	färgnummer	24a

Chokladmaskad
Den tredje siamesfärgen, det recessiva chokladanlaget (som gör brunmaskat till chokladmaskat) bars redan dolt av de första 
importerade siameserna

*	1950	-	Godkänd	av	GCCF	(England)	med	eget	färgnummer	24b
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Lilamaskad
Den	fjärde	siamesfärgen,	både	dilutionsanlaget	och	chokladanlaget	behövs	(se	dessa	två	färger	härovan)

*	1954 (eller 1955) -	Godkänd	av	CFA	(USA)	under	namet	frostmaskad

*	1960 -	Godkänd	av	GCCF	(England)	med	eget	färgnummer	24c

Rödmaskad/sköldpaddmaskad
Den	första	gruppen	av	siamesfärger	framtagna	av	människor	och	med	Somerville	Scarlet	Pimpernel,	rödmaskad	hane	(född	
1949-02-17),	som	den	första	officiellt	registrerade.	Far	var	SIA	n	och	mor	var	XSH	f	(XSH	d	x	SIA	n).	På	grund	av	oenighet	och	
motstånd	mot	att	få	dessa	nya	färger	godkända	för	siames,	tog	det	nästan	20	år	innan	de	blev	godkända.

*	1966 -	Godkända	av	GCCF	(England)	med	eget	färgnummer	32a	för	rödmaskad	och	32b	för	sköldpaddmaskad.	Vid	tiden	för	
godkännandet	gjordes	ingen	åtskillnad	mellan	de	olika	färgerna	av	sköldpaddmaskad.

Tabbymaskad
Nästa	färg	med	mänsklig	hand	bakom	att	bli	godkänd,	var	en	grupp	av	färger,	nämligen	de	tabbymaskade.

*	1966 -	Godkänd	av	GCCF	(England)	med	eget	färgnummer	32.	Vid	tiden	för	godkännandet	gjordes	ingen	åtskillnad	mellan	
de	olika	färgerna	av	tabbymaskad.	

Crememaskad
Samma	bakgrund	som	rödmaskad/sköldpaddmaskad,	men	det	tog	ännu	längre	tid	för	denna	färg	att	bli	fullt	godkänd.	
Den	blev	preliminärt	godkänd	1966	under	färgnummer	32c.	I	detta	färgnummer	ingick	också	rödtabbymaskad	och	
sköldpaddtabbymaskad	fram	till	1973,	när	de	tabbymaskade	(röd	och	sköldpadd)	flyttades	till	färgnummer	32.	

*	1977 -	Fullt	godkända	av	GCCF	(England),	fortfarande	under	färgnummer	32c

Karamellmaskad/aprikosmaskad
1971	blev	en	parning	i	England,	mellan	en	SIA	n	(hane)	och	en	PER	ns	12	(hona),	start	av	Pat	Turners	(Scintilla)	uppfödning	
av	dilute	modifierfärger	inom	siames.	Dilute	modifierfärger	började	sin	godkännandekarriär	i	GCCF	(England)	1994	och	nu	
(hösten 2020)	är	alla	fullt	godkända	för	siames	inom	GCCF.

Dilute	modifierfärger	är	godkända	inom	de	flesta	utomeuropeiska	organisationer	(Australien,	Nya	Zeeland,	Sydafrika	-	men	
inte	inom	CFA,	CCA/ACF	eller	TICA)	och	inom	några	europeiska	organisationer	vid	sidan	av	GCCF	(men	inte	FIFe).

vad häNde vId mIlleNNIeSkIFtet?
tvÅ Saker med Stor INverkaN PÅ SIameSeN Som raS och deSS Färg:

1/	Många	av	de	strikta	reglerna	för	 	karantänstvång	när	det	gäller	 import	av	katt	och	andra	djur,	 lättades	upp.	Det	blev	
mycket	enklare	att	skaffa	avelskatter	som	var	mer	eller	mindre	obesläktade	med	det	som	redan	fanns	i	avelspoolen.

2/ de	avelsspärrar	som	dittills	funnits	mellan	siames	och	orientaliskt	korthår,	togs	bort	inom	de	flesta	kattsportorganisatio-
ner.	Detta	ledde	till	att	nya	anlag	(till	exempel	kanel	och	silver)	kom	in	i	rasen	siames	utan	att	några	särskilda	raskorsningar	
gjordes.	Detta	gör	att	det	inte	längre	är	möjligt	att	hålla	reda	på	när	olika	anlag	parades	in	och	när	varje	ny	siamesfärg	god-
kändes.
•	 Kanelberoende	färger	hos	siames	är	godkända	i	nästan	alla	kattsportorganisationer.

•	 Silverfärger	hos	siames	är	godkända	i	många	kattsportorganisationer,	men	inte	i	FIFe	eller	GCCF.

•	 Kom	ihåg	att	CFA	och	CCA/ACF	bara	godkänner	brunmaskad,	blåmaskad,	chokladmaskad,	lilamaskad	som	
siamesfärger.	Andra	färger	är	Colorpoint	Shorthair	hos	CFA	och	CCA/ACF.

tIll SIameSeNS geNPool
•	 Russian	blue	för	75	år	sedan	och	nyligen	i	Italien,	detta	genom	inkorsningsavel	för	orientaliskt	korthår

•	 Chinchillaperser	för	50	år	sedan	(för	introduktion	av	silver)

•	 Abessinier	för	53	år	sedan	(för	introduktion	av	kanel)

•	 American	shorthair	(för	introduktion	av	silver	och	vitfläck)

•	 Orientaliskt	korthår/långhår,	balines,	seychellois	korthår/långhår,	detta	efter	att	spärrarna	-	för	återparning	av	
avkomman	från	parningar	siames	x	omnämnda	raser,	tillbaka	till	siames	-	togs	bort.

•	 Novisklassen	är	stängd
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raSer Som har SNott SIameSeNS utmaSkNINg
Balines (BAL) -	långhårig	syskonras	till	siames.	Härstammar	från	amerikanska	siameser	som	var	långhårsbärare,	inget	ursprung	
angivet	för	LH-anlaget.	Aveln	startatade	i	USA	på	sent	1940-tal.	Endast	maskade	färger.

Mekong bobtail (MBT) -	tillverkad	korthårig	ras	med	stubbsvans,	finns	endast	i	maskade	färger

Neva masquerade (NEM) -	långhårig	syskonras	till	sibirisk	katt.	Huruvida	siamesgenen	fanns	där	från	början	eller	den	introdu-
cerats	senare,	debatteras	fortfarande.	Endast	maskade	färger.

Ragdoll (RAG) -	tillverkad	långhårig	ras,	uppfödningen	började	på	1980-talet	i	Kalifornien	(USA).	Endast	maskade	färger.

Helig birma (SBI) -	både	vad	gäller	de	ursprungliga	importerna	till	Frankrike	av	katter	från	de	geografiska	områdena	runt	Burma	
(nu	Myanmar)	och	Siam	(nu	Thailand)	och	vad	gäller	återskapandet	av	rasen	efter	andra	världskriget.	Endast	maskade	färger.

Temple cat (SBS) -	eftersom	den	är	en	korthårig	syskonras	till	SBI

Seychellois korthår (SYS) -	korthårig	syskonras	till	SIA.	Härstammar	från	raskorsningar	SIA	x	AMS	och	SIA	x	PER.	Endast	mas-
kade	färger	med	vitfläck.

Seychellois långhår (SYL) -	eftersom	den	är	en	långhårig	syskonras	till	SYS

Snowshoe (SNO) -	raskorsningar	SIA	x	BSH	33	/	SBI	/	AMS	03.	Endast	maskade	färger,
ska ha låggradig vitfläckighet

Thai (THA) -	korthårig	ras,	härstammar	från	siames	med	gammaldags	typ,	endast	maskade	färger

Thaiyao (THL) -	eftersom	den	är	en	långhårig	syskonras	till	THA

FÖr FÖlJaNde etaBlerade raSer är gruPPeN med maSkade
Färger godkäNda I eN eller Flera godkäNda I eN eller

Flera kattSPortorgaNISatIoNer

American bobtail långhår (ABL 33)
American bobtail korthår (ABS 33)

American curl långhår (ACL 33)
American curl korthår (ACS 33)

Bengal (BEN 33) -	siamesen	var	med	i	genpoolen	redan	från	början,	avkomlingarna	är	snöbengaler	("snow bengals")
Cashmere (CAM 33) -	eftersom	den	är	en	långhårig	syskonras	till	BEN

Brittiskt korthår (BSH 33) -	maskningsanlaget	kommer	förmodligen	från	PER
Brittiskt långhår (BLH 33)	-	eftersom	den	är	en	långhårig	syskonras	till	BEN

Colourpoint perser (PER 33) -	raskorsningar	SIA	x	PER,	startade	i	England	på	sent	1940-tal.	Dessa	katter	kallades	tidigare	Hi-
malayan	i	CFA.

Colourpoint exotic (EXO 33) -	eftersom	den	är	en	korthårig		syskonras	till	PER

Cornish rex (CRX 33) -	siamesen	var	med	i	genpoolen	redan	från	början

Deutsch Langhaar (DLH 33)

Devon rex (DRX 33) -	siamesen	var	med	i	genpoolen	redan	från	början,	senare	raskorsad	med	PER	33	för	att	bredda	avelsba-
sen

Don sphynx (DSP 33) -	maskningsanlaget	(nedärvt	från	en	heterozygot	orientaliskt	korthår)	fanns	med	i	genpoolen	redan	från	
början

German rex (GRX 33) -	rexmutation	som	är	kompatibel	med	cornish	rexmutationen,	delar	ursprung

Japanese bobtail korthår (JBT 33)
Japanese bobtail långhår (JBL 33)

La Perm korthår (LPS 33)
La Perm långhår (LPL 33)
Lykoi korthår (LYO 33)

Manx (MAN 33)
Cymric (CYM 33)          forts. på sidan 16
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forts. från sidan 14

Munchkin korthår (MNS 33)
Munchkin långhår (MNL 33)

Peterbald (PEB 33) -	siamesen	var	med	i	genpoolen	redan	från	början

Ragamuffin (RGM 33)

Scottish Fold/Straight korthår (SFS 33 73/71) -	maskningsanlaget	kommer	förmodligen	från	BSH/BLH
Scottish Fold/Straight långhår (SFL 33 73/71) -	eftersom	den	är	en	långhårig	syskonras	till	SFS

Selkirk Rex korthår (SRS 33)
Selkirk Rex långhår (SRL 33)

Sphynx (SPH 33) -	maskningsanlaget	fanns	med	i	genpoolen	redan	från	början

Tibetan (TIB 33)

Tonkinese korthår (TOS 33) -	godkänd	i	CFA,	tillsammans	med	TOS	32	(mink)
Tonkinese långhår (TOL 33) -	eftersom	den	är	en	långhårig	syskonras	till	TOS

Toybob (TOB 33)

Ukrainian Levkoy (ULV 33) maskningsanlaget	fanns	med	i	genpoolen	redan	från	början

GCCF Thai (TAI 33) -	korthårig	ras	som	härstammar	från	korat	(KOR),	en	ras	som	kommer	från	samma	geografiska	område	
som	siamesen.	Godkända	maskade	färger	är	blåmaskad	(TAI	a	33)	och	lilamaskad	(TAI	c	33).

Maskad russian blue (RUS x a 33) -	har	sitt	ursprung	i	återskapandet	av	rasen	russian	blue	efter	andra	världskriget.	Detta	
återskapande	startade	med	parning	Longfellow	of	Annam,	brunmaskad	siamesehane	och	Pierette	of	Rossia,	russian	blu-
ehona.	Ej	godkänd	för	utställning.
Maskade nebelung (NEB x a 33) -	eftersom	den	är	en	långhårig	syskonras	till	TOS

SIameSeN I medIa
Siamesen	har	också	framträtt	i	åtskilliga	böcker,	sånger	och	filmer,	några	av	de	mest	välkända	torde	vara:

"Lady and the Tramp" (Lady och Lufsen) -	en	tecknad	film	från	Walt	Disney	(1955)
https://en.wikipedia.org/wiki/Lady_and_the_Tramp
-	här	ger	de	två	brunmaskade	siameserna	Si	och	Am	hunden	Lady	en	tuff	tid
https://www.youtube.com/watch?v=Ly_vxI4nllA

Observera	att	videoklippet	är	från	1955	års	originalversion.	Det	gjordes	en	remake	2018	med	verkliga,	levande	skådespelare	
och	verkliga	levande	djur.	Siameserna	hade	i	denna	version	bytts	ut	mot	två	devon	rexkatter	som	inte	ens	var	maskade.	Om	
det	blev	tummen	upp	för	versionen	från	1955,	blev	det	inte	några	tummar	alls	för	versionen	från	2018,	inte	ens	neråt.

"Bell, Book and Candle" (Hokus pokus) -	en	romantisk	filmkomedi	med	bland	annat	häxor	och	trollkarlar,	med	Kim	Novak,	
James	Stewart,	Jack	Lemmon.	Bygger	på	en	teaterpjäs	med	samma	namn	(John	Van	Druten),	filmad	av	Phoenix	Productions,	
Inc./Columbia	Pictures	(1958).
https://en.wikipedia.org/wiki/Bell,_Book_and_Candle
-	här	hjälper	den	brunmaskade	siamesen	Pyewacket	sin	matte	Gillian	Holroyd	(Kim Novak)	-	hon	är	en	av	häxorna	-	att	få	fart	
på	kärleksaffären	med	grannen	Shep	Henderson	(James Stewart)
https://www.youtube.com/watch?v=BvqoO8Zj9GU

"Cats in the Belfry" (Katt i huset) -	skriven	av	Doreen	Tovey	(1958)
en	mycket	omtalad	och	känd	bok	som	beskriver	siamesens	sanna	personlighet	och	hur	det	är	att	leva	med	en	siames	i	huset.	
Kan	hittas	på	internet	med	olika	ISBN-nummer	beroende	vilket	förlag	som	tryckt	nyutgåvan.

"Cats in May" (Katter i maj) -	skriven	av	Doreen	Tovey	(1959)
den	fortsätter	berättelsen	från	"Katt	i	huset".	Kan	också	hittas	på	internet	med	olika	ISBN-nummer	beroende	vilket	förlag	
som	tryckt	nyutgåvan.

"The Incredible Journey" (Den otroliga vandringen) -	skriven	av	Sheila	Burnford	(1961),	filmad	av	Walt	Disney	(1963)
boklänk	https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_otroliga_vandringen
filmlänk	https://en.wikipedia.org/wiki/The_Incredible_Journey_(film)
-	här	är	en	brunmaskad	siames	en	av	de	tre	huvudfigurerna,	de	andra	två	är	hundar
"The Aristocats" (Aristocats) -	en	tecknad	film	från	Walt	Disney/Buena	Vista	Distribution	(1970)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Aristocats
-	här	spelar	en	siames	piano	i	Scat	Cat	Cang
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"Garfield: The Movie" (Gustaf) -	bygger	på	Jim	Davis	tecknade	seriefigur	med	samma	namn.	Människor	och	djur	är	levande,	
det	är	bara	Gustaf	själv	som	är	datoranimerad.	Från	Davis	Entertainment	Company/20th	Century	Fox	(2004)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustaf_(film)

and the Oscar goes to “That Darn Cat!” (Agent DC)
-	en	amerikansk	trillerkomedi,	bygger	på	boken	"Undercover	Cat"	av	Gordon	och	Mildred	Gordon	(1963),	filmad	av	Walt	
Disney	(1965
https://en.wikipedia.org/wiki/That_Darn_Cat!	(svensk	länk	saknas)
-	That	Darn	Cat	(DC)	är	en	brunmaskad	siames	som	är	hemlig	agent

Här	är	länkarna	till	tre	klipp	med	"That	Darn	Cat!"	på	Youtube	som	är	fullständigt	förödande	när	det	gäller	skratt,	man	klarar	
sig	inte	undan
https://www.youtube.com/watch?v=FrG2aoGA2MQ
https://www.youtube.com/watch?v=8GsI6bSHXc8
https://www.youtube.com/watch?v=_N4nDTRw4AM

hälSoStatuS (teSter/uNderSÖkNINgar Som rekommeNderaS)
PRA - rdAc-mutationen (orsakar blindhet)

•	 Testning	för	PRA,	rdAc-mutationen,	är	ett	måste	för	siamese.	Det	finns	hälsoprogram	och	testresultaten	läggs	upp	
hos	flera	organisationer	och	i	onlinedatabaser

•	 Mer	information	finns	på	https://vgl.ucdavis.edu/test/pra-rdac

amyloidosis
•	 Det	finns	två	huvudtyper	av	amyloidosis,	hepatisk	(kortform	HA)	som	avser	levern	och	renal	(kortform	RA)	som	

avser	njurarna

•	 Siameser	löper	risk	att	drabbas	av	amyloidosis,	i	synnerhet	den	hepatiska

•	 Denna	sjukdom	är	ödesdiger	hos	katt	eftersom	den	leder	till	döden,	det	finns	ingen	bot	och	ännu	ingen	gentest

•	 Amyloidosis	kan	bara	fastställas	genom	obduktion	och	man	måste	särskilt	be	att	vävnadsproverna	infärgas	med	
kongorött	https://en.wikipedia.org/wiki/Congo_red

•	 Amyloidosis	är	en	delvis	ärftlig	sjukdom

•	 Mer	information	finns	på	https://www.ufaw.org.uk/cats/siamese---amyloidosis

•	 Det	finns	också	en	facebookgrupp	om	amyloidosis,	den	heter	Amyloidosis Awareness (Feline)

läNkar tIll oFFIcIella StaNdardS FÖr SIameS
ACF -	The	Australian	Cat	Federation	(AU)
http://www.acf.asn.au/notices/notices/standards/Group%20Two/Siamese.pdf

ACFA -	American	Cat	Fanciers	Association	(US)
http://www.acfacat.com/Breed%20Standards/SIAMESE.pdf

CCA -	The	Canadian	Cat	Association	/	AFC -	L’Association	Féline	Canadienne	(CA)
https://www.cca-afc.com/documents/BreedStandards/SIAMESE_20200203_020823.pdf
https://www.cca-afc.com/documents/BreedStandards/COLOURPOINT_SHORTHAIR_20200203_003008.pdf

CCCA -	The	Co-Ordinating	Cat	Council	of	Australia	(AU)
http://www.cccofa.com.au/files/files/stdsiamese.pdf

CFA -	The	Cat	Fanciers’	Association	(US)
https://cfa.org/wp-content/uploads/2019/06/siamese-standard.pdf
https://cfa.org/wp-content/uploads/2019/06/colorpoint-shorthair-standard.pdf

CFF -	Cat	Fanciers’	Federation	(US)
http://www.cffinc.org/wp-content/uploads/2016/02/siamese.pdf

FIFe -	Fédération	Internationale	Féline	(registered	in	LU)
http://www1.fifeweb.org/dnld/std/BAL-SIA-OLH-OSH.pdf
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GCCF -	The	Governing	Council	of	the	Cat	Fancy	(GB)
https://www.gccfcats.org/Portals/0/StandardofPoints/Siamese.SOP.Feb19.pdf?ver=2020-08-10-185422-290

LOOF -	Livre	Officiel	des	Origines	Félines	(FR)
https://loof.asso.fr/download/05_standards_20200101.pdf
scroll	forward	to	about	page	92	(of	115)

NZCF -	New	Zealand	Cat	Fancy	(NZ)
http://www.nzcf.com/sop/Siamese.pdf

SACC - South	Africa	Cat	Council	(ZA)
https://www.tsacc.org.za/breed-standard-of-points

TICA -	The	International	Cat	Association	(US)
https://tica.org/phocadownload/si.pdf

WCF -	World	Cat	Federation	(DE)
http://www.wcf-online.de/WCF-EN/standard/siam/siam.html

tvÅ eNaStÅeNde utStällNINgSvINNaNde SIameSer

WW '97 WW '98 EC FI*Ballawhane Ceridwen, DM, seal point female, born 1996-0�-1� (finsk siames)
� x World Winner på FIFes World Show (1998, 1997)

WW'03 '0�,SW'06,'04 '03 '0�, EC La Bell Leo, DSM, seal tabby point male, born �001-10-19 (svenska siames)
4 x Scandinavian Winner på FIFes Scandinavian Winner Show (�006, �004, �003, �00�)
� x World Winner på FIFes FIFe World Show (�003, �00�)

På	sidan	finns	tre	foton	som	hör	till	artikeln

***************

Cat flower



Mästerkatten	4	-	2020

19

Det	blev	att	turas	om	att	åka	hem	från	jobbet	för	att	mata	
honom	under	 flera	 veckor.	När	man	 satte	ner	matskålarna	
med	våtfoder	till	syskonen	så	kom	Dragon	istället	och	satte	
sig	nere	vid	våra	fötter	och	jamade	uppfordrande	för	att	bli	
upplyft	och	”tvångsmatad”.	En	väldigt	jobbig	period	var	det	
med	en	så	liten	som	inte	vill	äta.	

Vi	provade	allt	möjligt	för	att	få	honom	intresserad	men	icke.	
Våtfoder	mm	bara	blängde	han	på	förnärmad,	som	om	det	
var	under	hans	värdighet	att	befatta	sig	med	detta.	Inte	hel-
ler	uppblötta	(eller	torra)	”torrisar”	var	hans	grej.	Men	rätt	
som	det	var,	efter	någon	vecka,	så	kom	han	på	att	han	fak-
tiskt	gillade	”torrisarna”.	Då	kunde	vi	äntligen	pusta	ut	och	
han	började	gå	upp	i	vikt.	Pga	detta	när	han	var	liten	så	fick	vi	
väldigt	starka	band	till	denna	lilla	pojke.	

Han	har	en	otroligt	härlig	personlighet	med	starkt	 självför-
troende,	väldigt	 impulsiv,	och	som	vet	att	han	är	en	älskad	
pojke.	Det	blev	helt	omöjligt	att	släppa	honom.	En	av	hans	
bästa	sysselsättning	är	att	peta	ner	saker	från	bord	och	hyl-

SE*Drakblomman’s Dragon Stout Spitfire är 6 mån på den i klätterträdet och sju mån på den an-
dra bilden. På bebis bilden är han bara 1 månad. Han är född 25/1-20 så nu är han snart 9 mån. 
Dragon är vår hjärtekatt som blev helt omöjlig att sälja trots att tanken inte från början var att 
behålla honom. När han var liten så krånglade han med maten och tyckte det räckte med att dia 
från mamma Bianca och ville inte äta något annat. Han var för stor för att klara sig på det och 
eftersom han inte gick upp i vikt som han skulle så fick vi lov att försöka få i honom mat ändå 
men under protester.

Se*drakBlommaN’S dragoN Stout 
SPItFIre

lor,	 jaga	och	brottas	med	mamma	Bianca	och	tant	Alice,	
vara	 ute	 i	 kattgården	 och	 leka	 samt	 mysa	 med	 pappa	
Poldi	 som	 han	 tycker	 väldigt	 mycket	 om.	 Han	 bor	 med	
sin	 mamma	 Bianca	 (Vasilisa	 Antipov	 Style*RU),		 pappa	
Poldi	 (Leopold	 Glamour	 Giants)och	 ”tant”	 Alice	 (Eva	
Breeding	*RU)	och	så	oss	 förstås.	Han	 förgyller	våra	da-
gar	 och	 ger	 oss	 såå	 mycket	 kärlek	 och	 många	 skratt.	
	
Många	Hälsningar	från

Anna och Lasse Pedersen,  Borlänge  
SE*Drakblomman’s 
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Forts. från sidan 18

Some PhotoS

Ovan: Den första siamesen som blev Champion - 
Wankee, brunmaskad hane (född 1895-09-�8), import 
från Hong Kong
Foto: E. Landor, Ealing - från “The Book of the Cat” av 
Francis Simpson (1903)

Ovan: Ah Choo, brunmaskad hona (född 1900-05-03), 
stod modell för hedersmedaljen från the Siamese Cat 
Club
Foto: E. Landor, Ealing - från “The Book of the Cat” av 
Francis Simpson (1903)

Ovan: CH Novarita Syyslaulu, brunmaskad hona (född �008-11-09)
Foto: Gunnel Hedberg, fotografiet tillhandahållet av Dagny Dickens

Texten återgiven med benäget tillstånd av författaren
Alla foton/illustrationer i detta avsnitt, återgivna med tillstånd
och i enlighet med gällande copyrightlagar
Copyright © �0�0
Uppdaterad: �0�0-1�-05 (03.17)
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är du orolIg Över att dIN huNd eller katt Ska SmIttaS 
av covId-19? här FÅr du Svar PÅ vaNlIga FrÅgor:

Många	djurägare	funderar	idag	på	en	del	praktiska	vardagsfrågor	som	är	kopplade	till	risken	att	utsättas	
för	smittspridning.	Tillsammans	med	SVA	vill	vi	lyfta	de	vanligaste	frågorna	för	djurägare	som	lever	till-
sammans	med	en	hund	eller	katt,	säger	Lotta	Möller,	veterinär	på	Agria	Djurförsäkring.
SVA:s	bedömning	är	att	den	pågående	covid-19-epidemin	drivs	av	smittspridning	mellan	människor	och	att	eventuell	smitt-
spridning	som	sker	från	sällskapsdjur	till	människa	 i	dagsläget	är	 försumbar.	Det	 innebär	att	varken	hundar	och	katter	är	 i	
riskzonen.		Enligt	SVA	visar	flera	rapporter	att	hundar	och	katter	som	blir	sjuka	av	coronaviruset	inte	påverkas	på	samma	sätt	
som	vi	människor.

-	Risken	att	spridning	ska	ske	från	hund	eller	katt	till	människa	är	 i	dagsläget	försumbar,	säger	Karl	Ståhl,	tf.	statsepizooto-
log	vid	SVA.

Ett	antal	rapporter	visar	att	viruset	kan	överföras	från	människa	till	hund	och	katt.	För	att	förebygga	smittspridning	mellan	
människa	och	djur	eller	vice	versa	är	den	allmänna	rekommendationen	att	man	vid	kontakt	med	husdjur	följer	normala	hy-
gienrutiner	och	tvättar	händerna	med	tvål	och	vatten	innan	och	efter	kontakten.

kaN Jag BlI SmIttad av mIN katt eller huNd?

Den	risken	är	i	dagsläget	försumbar.

kaN Jag SmItta mIN katt eller huNd?  

Det	finns	ett	antal	rapporter	som	visar	att	covid-19	kan	överföras	från	människa	till	hund	och	katt,	men	husdjuret	blir	inte	
sjukt	på	samma	sätt	som	människor	och	sannolikheten	att	djuret	ska	föra	smittan	vidare	är	försumbar.

Källas:	SVA
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Påminnelse
Det	är	lätt	att	glömma	bort,	att	det	finns	regler	som	gäller	även	för	kattägare	och	kattuppfödare.	

Länstyrelsen	har	regler	för	hållande	av	katt.	Man	behöver	tillstånd

*	om	man	har	10	katter	eller	fler	äldre	än	12	månader

*	om	man	föder	upp	3	kullar	kattungar	eller	fler	per	år

*	för	att	sälja	djur	från	egen	uppfödning	av	katter	från	3	kullar	eller	fler	per	år

*	om	man	förvarar	och	utfodrar	4	katter	eller	fler

*	reglerna	gäller	även	den	uppfödare	som	har	katter	på	foder	hos	en	fodervärd.

regIStrerINgSaNmälaN
Skicka	in	registreringsanmälan	i	god	tid,	förslagsvis	när	kattungarna	fyllt	ca	3	veckor.	

OBS!	att	ankomstdatum	är	 lika	med	den	dag	då	sista dokumentet är	 sekreteraren	tillhanda.	
Tiden	räknas	alltså	INTE	när	pengarna	kommit	in	utan	när	sista	papperet	kommit.	Vänta	med	
betalningen	tills	fakturan	kommit.

vIta katter
som	används	i	avel	måste	hörseltestas	med	BAER-metoden	innan	de	får	tas	i	avel.	Intyget	ska	
skickas	till	stambokföringen.	

OBS!	Alla	föreningar	kräver	inte	BAER-testet,	så	du	som	lånar	t	ex	hankatt	från	en	sådan	fören-
ing,	måste	se	till	att	även	BAER-testet	har	gjorts.

Pra-teSt
ska	göras	på	alla	katter	i	SIA-gruppen,	dvs	ABY,	SOM,	SIA,	OSH,	SYS,	PEB,	DSP,	BAL,	OLH	SYL	och	
OCI	innan	man	avlar	på	dem.

ImPort av katt
Det	bli	allt	vanligare	med	importkatter	som	måste	föras	över	till	SNRFs	stambok.	Det	är	tyvärr	så,	
att	det	nästan	alltid	saknas	registreringsnummer	i	sista	ledet,	alltså	den	längst	till	höger,	ibland	
också	i	näst	sista.	

Därför	ber	vi	att	du	som	importerar	en	katt,	ber	uppfödaren	om	att	få	kopior	på	föräldrarnas	
stamtavlor	tillsammans	med	originalet	för	katten	du	köpt.	

Om	det	inte	går,	kommer	sista	ledet	i	din	katt	stamtavla	att	innehålla	ett	fejkat	registreringsnum-
mer.		Stambokföraren	har	hittills	själv	letat	efter	katterna	på	internet,	men	den	sysslan	tar	väldigt	
mycket	tid,	och	hon	måste	därför	sluta	göra	så.	

avtal
Bra att täNka PÅ.
Det	händer	då	och	då	att	vi	i	föreningen	får	frågor	som	rör	överenskommelser	mellan	uppfödare.	
Oavsett	hur	bra	vänner	man	år,	så	är	det	ändå	alltid	säkrast	att	skriva	avtal	på	vad	man	kommer	överens	
om.	
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Ett	stort	tack	till	alla	uppfödare	som	skickat	in	sina	tillstånd	från	länsstyrelsen	om	att	bedriva	storskalig	
uppfödning!	Det	underlättar	mycket	för	stambokföraren	och	handläggningen	för	stamtavlor	går	mycket	
snabbare.	Tack!

Planeras	det	en	tredje	kull	ska	tillstånd	finnas	enligt	svensk	lagstiftning.	Se	till	att	kontakta	länsstyrelsen	
i	god	tid	–	med	fördel	innan	honan	ens	är	parad.	Att	vi	som	klubb	ska	göra	undantag	för	eget	slarv	är	
inte	acceptabelt.	Det	som	egentligen	då	görs	är	att	be	oss	aktivt	bidra	till	brott	mot	djurskyddslagen.		Vi	
värnar	om	katternas	välfärd	i	SNRF,	och	lagstiftningen	finns	till	för	att	skydda	våra	djur.	Det	vi	alla	gör	som	
uppfödare	ger	sken	på	klubben	vi	tillhör.	

Tillstånd	skickas	in	till	sekreteraren	innan	eller	i	samband	med	registrering	av	din	tredje	kull.	Stamböcker	
skickas	när	registrering	är	komplett,	kontrollerad	och	betald.	

Jordbruksverket	har	lättläst	översikt	över	när	tillstånd	krävs	(står	även	i	Mästerkatten):	

http://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/tillstandforverksa
mhetermedhundochkatt.4.207049b811dd8a513dc8000452.html

Behöver	du	tillstånd	kontaktas	länsstyrelsen	i	det	län	du	är	skriven:	https://www.lansstyrelsen.se/

					/Styrelsen SNRF

Från Stambokföringen

Jag heter Lalique och är en blå britttjej
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StJärNkatteNS raSkattFÖreNINg,
	med	säte	på	Västkusten.	Föreningen	bildades	1995	
	av	tidigare	medlemmar	i	Föreningens	Bohuskatten.	

STJR	är	numera	en	s.k.	trainee	member	med	SNRF	som	
mentor.	SNRF	fortsätter	att	ha	hand	om	stambokföringen	
för	STJRs	medlemmar.	

Ordförande	är	Rose-Marie	Kvillert	 031	-	52	19	58

sekreterare	Patrik	Axelsson	 	 073-915	46	28

hemsidan	har	adressen	
http://stjarnkatten.se

Genom	att	inandas	doften	av	kattmynta	–	Nepeta	cataria	–	får	vissa	katter	en	stund	som	vi	kan	likna	med	extas.	
Det	kan	helt	enkelt	höja	din	katts	sinnesstämmning.	Även	reserverade	kattpersonligheter	kan	hamna	i	ett	tillstånd	
när	de	utsätts	för	myntans	kemiska	förening.	Kattmyntan	orsakar	inga	bestående	skador,	dock	kan	katten	bli	
tillvand	om	den	utsätts	för	ofta.	Tilläggas	bör,	att	kattmyntan	vanligen	används	färsk	eller	torkad	i	kattleksaker.

eFFekterNa av kattmYNta är korta och varar oFtaSt 
Bara I Fem tIll FemtoN mINuter. eFter det drÖJer det 
NÅgra tImmar INNaN dIN katt BlIr INtreSSerad av 

kattmYNta IgeN.
lugNaNde medel

Alla	kattdjur,	även	lejon,	reagerar	på	samma	sätt	men	alla	individer	reagerar	inte.	Cirka	50	procent	av	våra	tamkatter,	honor	
såväl	som	hanar	och	kastrater,	reagerar	positivt	på	dessa	dofter.

Ha	i	åtanke	att	vissa	katter	upplever	denna	doft	som	väldigt	stressande	och	”för	mycket	att	hantera”	för	katten.	Är	
din	katt	en	känslig	och	stressad	individ	från	början	är	det	bättre	att	prova	att	använda	sig	av	exempelvis	Feliway	

alternativt	Zylkene,	beroende	på	varför	din	katt	är	i	det	tillstånd den	är.	Feliway	används	framför	allt	om	katten	är	
osäker	och	otrygg	i	sitt	revir.	Zylkene	kan	ge	en	rogivande	effekt	om	katten	lätt	går	upp	i	varv.
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täNk PÅ alla katthem, Som 
gÖr ett JätteJoBB med alla 

ÖvergIvNa katter ruNt om I 
laNdet. 

hemSIdaN uPPSalakatthem.com

täNk PÅ 
SamvetetS  
katthem

Pg 21 06 13-6

SwISh 
1232721694

adreSS- och NamNBYte
om du har BYtt PoStadreSS, 

 
emaIladreSS eller NamN 

hÖr av dIg tIll SekreterareN 

Sekreterare@SNrF.org



26

Mästerkatten	4	-	2020

Hur	det	blir	med	utställningarna	nästa	år,	är	idag	omöjligt	att	säga.	Allt	beror	på	hur	det	går	med	
pandemin,	om	den	fortsätter	eller	börjar	avta.	Följande	datum	är	dock	planerade	tills	vidare.	

	
utStällNINgar 2021

	 Preliminära	datum:
	 Maj	......................... 7	-	8	......... SNRF	..................... Dubbelutställning	...... Upplands	Väsby
	 September	.......... 11	-	12	......... SNRF	..................... World	Show............... Upplands	Väsby

aNmälNINgar tIll aNdra wcF-kluBBar

På	WCFs	hemsida	under	Show	Dates	publiceras	alla	WCF-utställningar	i	hela	världen.	
Där	finns	datum	och	plats	för	utställningar	i	t	ex	Estland,	Lettland	och	Tyskland.

Anmälan	kan	ofta	göras		via	föreningarnas	hemsidor	där	det	kan	finns	en	on-lineanmälan,
	

Det finns en FB-grupp som heter WCF - World Cat Federation
som	innehåller	olika	information,	framför	allt	om	utställningar.

Där	annonseras	utställningar	i	alla	möjliga	länder.

Svansligan 
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wcF-aNSlutNa FÖreNINgar I NordeN

4 StarS rY   -   www.4starscatclub.com
Ordförande:		 Esa	Pesonen	 	 	
Sekreterare:	 Julia	Juutilanen	 +358	40	767	7181
	 	 4starscatclub@gmail.com	

kuStkatteN - kkN
http://kustkatten.se	
Ordförande   Annki	Nilsson		0520-212	673
	 annki@kustkatten.se

StJärNkatteNS raSkattFÖreNINg - StJr
stjarnkatten.se
Ordförande Rose-Marie	Kvillert	 	 031-52	19	58
	 	 loreleis1984@hotmail.com
Sekreterare Patrik	Axelsson	 	 	 073	-	915	46	28
	 	 patrik@runnercats.biz

FÖreNINgeN hallaNdSkatteN Fhk
http://www.hallandskatten.com
Ordförande		 Ann	Öberg	-	0340-430	06
	 ann.oberg@hallandskatten.com

Ordförande:		Hanne	Kararsberg
epost:		 formand@danacat.com

FeNNIca cattuS

hemsida:	Fennicattus.com
Finns	än	så	länge	endast	på	finska,	
men	man	kan	maila	på	engelska	till	

fennicacattus@gmail.com

Sveriges Nya Raskattförening - SNRF - se	kontaktuppgifter	på	sidan	2.

ÖvrIga NordISka FÖreNINgar

oSlo raSekattkluBB - orkk
http://orkk/wordpress.com/
Ordförande	 Anne	Hoffsbakken	 +47	95	92	03	60
	 	 godis2@online.no

haPPY cat cluB
http://www.happycatclub.org
Ordförande  Bitte	Magnusson	 076	213	45	61
	 	 Bitte_3@hotmail.com

FÖreNINgeN gÖteBorgSkatteN
www.goteborgskatten.se
Ordörande:	 Malin	Sundqvist
	 	 	ordforande@goteborgskatten.se	



Agria har 89 kattrasförsäkringar och en av dem är precis rätt 
för dig och din katt. Vi vet vad det är som gör katter olika, inuti och 
utanpå. Vilka egenskaper, behov och besvär som utmärker varje ras. 
Kunskapen bygger på vår gedigna skadestatistik och tack vare den 
kan vi erbjuda katter, hussar och mattar ett försäkringsskydd som är 
anpassat till verkligheten. Hitta din kattrasförsäkring på agria.se och 
optimera möjligheterna för ett långt och friskt liv tillsammans.

Vi gör det enkelt att vara trygg.

Vissa katter gillar att chilla 
mer än andra. Som Smulan.

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.

Vill du veta mer? Ring 0775-88 88 88 
eller hitta din lokala säljare via agria.se

Teckna 

din kattras-

försäkring 
idag!


