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s t a M B o k f ö r i N g

Ansökan om stamtavlor, huskattbevis, transfer, ändringar, 
omregistreringar samt begäran	om	att	få	göra	uppfödarutbildningen	
skickas	till.	Allting	kan	skickas	via	email,	inskannat!

Sirkka-Liisa	Lundbergs	 sekreterare@snrf.org
Betgatan	43,	754	49		UPPSALA	

Ifyllda stamnamnsansökningarna skickas till:
Tuuli Lundbäck-Larva wcfstamnamn@gmail.com

Alla	blanketter	som	rör	stambokföringen,	utom	stamnamnsansökn,	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 2021
Medlemsavgift	/	Full membership	 300:-/kalenderår				(€	31)

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

Stödmedlem	/	Supporting member 	 150:-/kalenderår				(€	16)

Nytt	Stamnamn	/New cattery name		 	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
Emma	Carlsson	 	 	 	 	 tfn	076	313	19	04
för	adress	se	vice	sekreterare		 vicesekreterare@snrf.org

Anmälningar till andra WCF-föreningars utställningar
sekreterare@snrf.org
	
Webbmastergrupp
Wiveca	Fransson,	Vibeke	Östvik,	Emma	Carlsson
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fiias fuNderiNgar
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fraMsidaN
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ägare 

Marina Jonsson

aNsvarig utgivare
Wiveca	Fransson

Källbo	214,	195	92	MÄRSTA
epost:	wi.fra@telia.com

MästerkatteN

Allt	material	skickas	till

Sirkka-Liisa	Lundbergs
Betgatan	43,	754	49	UPPSALA

e-post:	
sekreterare@snrf.org

Bilder	ska	vara	i	upplösningen
300	pixlar/tum

Och	så	är	det	snart	jul	igen.	Året	har	gått	väldigt	fort,	tycker	jag	i	alla	fall.	

I	stambokföringen	har	det	varit	turbulent.	Dels	har	det	handlat	om	problem	med	
kattungar,	dels	med	maskineriet.	När	det	väl	ordnat	upp	sig	med	kattungarna,	så	
behagade	skrivaren	gå	i	strejt.	

Stambokföringen	är	fortfarande	livlig.	Föreningen	har	fått	flera	nya	medlemmar	
som	håller	på	med	uppfödarutbildningen.	Flera	väntar	på	sina	stamnamn,	men	
tyvärr	tycks	det	fortsätta	att	vara	trögt	i	Tyskland,	vilket	antagligen	fortsätter	att	
bero	på	denna	eländiga	pandemi,	som	hindrar	människor	från	att	samlas.	WCFs	
kontor,	där	man	bl	a	hanterar	stamnamnen,	finns	i	en	lokal,	och	därför	är	det	
begränsat	på	hur	många	som	får	träffas	samtidigt.	

En	annan	anledning	till	att	stambokföringen	går	högtryck	är,	att	många	importerar	
katt	från	olika	länder,	och	det	betyder	ofta	extra	mycket	jobb	för	stambokföra-
ren.	Ibland	har	man	tur	att	en	del	katter	redan	i	databasen,	ibland	måste	drygt	
30	katter	matas	in.	Då	gäller	det	att	hålla	tungan	rätt	i	munnen	när	man	har	med	
utländska	stamtavlor	att	göra.

När	det	gäller	avgifter	både	för	stamtavlor	och	medlemsavgifter,	så	ska	allt	betalas	
mot	faktura.	Det	underlättar	för	kassören,	och	eliminerar	skrivfel.	Med	andra	ord,	
när	en	registreringsanmälan	kommer	in,	ber	jag	Maria	skicka	faktura,	och	samma	
gäller	när	en	medlemsansökan	kommer	till	Emma.	Då	ber	hon	Maria	skicka	faktura	
till	den	som	ansökt.	

Inför	årsskiftet	kommer	alla	som	är	medlemmar	i	år	att	få	faktura	på	nästa	års	med-
lemsavgift.

Det	har	i	princip	blivit	tradtiion	att	framsidan	på	julnumret	pryds	av	en	katt	från	
Mhorrses	uppfödning.	Så	är	det	också	i	år.	Tack,	Marina.

En	annan	som	bidragit	till	det	här	numret	är	ägaren	Patrik	och	uppfödaren	Anita		
till	Rozehop's	Purple	Rain.	

Tusen	tack	till	båda,	och	till	Dagny	som	skickat	in	två	bidrag.

Återstår	att	önska	alla	läsare	en	riktigt

 God Jul och ett Gott Nytt År

	/Fiia

Katthemmet	Samvetet	kunde	äntligen	ha	öppet	hur	på	först	Advent.	Tillströmning-
en	av	besökare	var	som	tidigare	år,	stor.	Man	kunde	köpa	lotter,	och	handla	på	lop-
pisen	samt,	självklart,	fika.	Allt	fikabröd	var	hembakat,	och	jag	kan	garantera	att	allt	
var	jättegott.	De	här	lussekatterna	var	de	godaste	jag	någonsin	ätit.	
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dear MeMBer outside 
scaNdiNavia

ÅrsMöte 2022
Årsmötet	2022	är	bokat	till	5	mars	2022	kl	11.00.	
Den	ska	hållas	både	fysiskt	och	digitalt	och	därför	behöver	man	anmäla	sig.
Lokalen	är	bokad	på	Agrias	kontor	i	Uppsala.	
Om	man	har	önskemål	om	ändringar,	ska	motioner	skickas	in		i	god	tid,	men	
senast	i	början	av	februari.
Vissa		befattningar	ska	väljas	om	eller	tillsättas.
Hör	gärna	av	dig	till	sekreterare@snrf.org om	du	har	önskemål	och	förslag.
Mer	information	kommer	ut	på	hemsidan	och	fb-gruppen

Winter	has	definitely	arrived	in	Sweden	with	sunshine,	snow	and	temperatures	much	below	zero.	Beau-
tiful	to	look	at,	but	a	little	too	cold	to	be	outside	for	longer	walks.
Since	the	pandemic	stopped	all	ordinary	activities	this	year,	we	are	now	hoping	and	planning	for	an	ordinary	show	next	year	
in	May.	We	have	found	and	preliminary	booked	a	new	show	room	in	central	Uppsala	and	sincerely	hope	to	be	able	to	invite	as	
many	people	as	possible	to	an	event	–	finally!

We	have	also	finished	our	Open	digital	photo	show	with	many	nice	cats.	Our	judges	did	a	very	fine	job	all	over	the	world.	We	
did	this	event	to	support	our	local	cat	shelter	that	is	in	desperate	need	of	money.	In	the	end	we	could	send	them	a	sum	of	
1.000	euro!

Despite	the	pandemic,	our	pedigree	registrar	has	plenty	of	work	to	do	and	the	number	of	members	has	 increased	a	 little	
during	the	year.		And	we	will	enter	2022	with	hope	for	better	times	and	a	more	normal	life	both	inside	and	outside	the	cat	
fancier’s	world!

We	wish	you	a	Merry	Christmas	and	a	Happy	New	Year	2022

But	still	–	take	care!
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ordföraNdeN 
har  ordet 

Hej	alla	SNRF-medlemmar,	tvåbenta	och	fyrbenta!
December	har	kommit	med	riktig	kyla,	men	inte	så	mycket	snö	ännu	här	i	Uppland.	Just	nu	lyser	solen	
och	det	är	under	-10	grader	kallt.	Brrrr!
Ännu	ett	år	har	gått	som	varit	präglat	av	Corona	pandemin	och	vardagen	har	inte	varit	som	den	brukar.	Just	nu	känns	fram-
tiden	fortfarande	oviss,	när	det	varnas	för	nya	varianter	och	antalet	smittade	stiger.	Men	någon	gång	måste	väl	eländet	ta	
slut	eller	i	alla	fall	minska	så	mycket	att	man	vågar	dra	igång	fysiska	aktiviteter	igen.	

Vi	genomförde	som	planerat	två	aktiviteter	under	hösten	och	båda	var	”digitala”:

Den	6	oktober	föreläste	Annika	Forsberg,	Agria	Djurförsäkring,	via	Zoom	en	föreläsning	som	riktade	sig	 i	 första	hand	till	
uppfödare	och	ägare	av	Brittiska	Korthår.	Den	samlade	inte	så	många	deltagare,	men	var	mycket	intressant.	Vi	fick	ta	del	av	
sjukdom-	och	skadestatistik	för	rasen	jämfört	med	katter	generellt.	Föreläsningen	ingår	i	en	serie	kallad	Agria	Breed	Profile	
och	finns	anpassad	för	ett	tjugotal	kattraser	och	för	ännu	fler	hundraser.

Dessutom	har	vi	genomfört	vår	digitala	öppna	fotoutställning.		Våra	domare	fick	115	katter	att	bedöma	och	nominerade	se-
dan	sina	bästa	katter	i	varje	klass	och	kategori.	Därefter	tog	vår	finaldomare	vid	och	utsåg	bästa	katt	totalt	i	varje	klass.	Och	
som	avslutning	bad	vi	domarna	att	kora	en	Best	in	Show	katt.	Detta	blev	den	lille	Norska	skogkatten	S*Zygot’s	Mr	Sancy	ägd	
av	Marina	Jonsson.	Stort	Grattis!	Mer	om	utställningen	och	alla	vinnarna	hittar	du	på	annan	plats	i	denna	tidning.

Fortfarande	hoppas	vi	givetvis	på	att	kunna	annonsera	ut	en	riktig	kattutställning	till	slutet	av	maj	nästa	år.	Vi	har	hittat	och	
förhandsbokat	en	ny	lokal,	som	ligger	i	centrala	Uppsala,	så	det	vore	mycket	tråkigt	att	inte	få	bjuda	in	er	alla.	Vi	hoppas	på	
det	bästa	och	så	fort	vi	ser	att	vi	kan	genomföra	den,	så	får	ni	veta	det.

Till	sist	en	hälsning	från	Källbokatterna	:

Nu	är	det	mest	soffan	som	gäller	eftersom	de	tycker	att	det	är	för	kallt	att	vara	ute.	Men	visst	kan	man	sitta	i	ett	fönster	när	
det	är	ljust	och	spana	in	småfåglar	och	koltrastar,	som	flyger	runt	och	letar	mat.	Grannkatterna	tycks	också	ha	gett	upp	inför	
minusgraderna	och	håller	sig	inomhus.	

I	den	gamla	Bondepraktikan	står	det	för	dagens	datum	den	6	december,	att	det	väder	som	råder	denna	dag,	
Nikolausdagen,	kommer	att	hålla	i	sig	till	nyår.	Så	det	finns	gott	hopp	om	en	vit	jul!

En	riktigt	God	Jul	önskar	jag	er	alla	och	ett	Gott	Nytt	och	friskt	2022	med	många	kramar	till	katterna!

Wiveca
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Jag	tror	att	saker	och	ting	händer	av	en	viss	anledning	ibland	förstår	man	
varför,	även	om	det	kan	ta	ett	tag,	och	ibland	kan	man	aldrig	förstå	var-
för.
Personligen	tror	jag	att	min	resa	till	att	möta	Purple	började	18	april	2019,	
innan	Purple	ens	var	påtänkt.	Det	var	den	dagen	som	jag	ramlade	ner	från	
taket	i	stugan	då	stegen	rasade	bakåt.	Jag	föll	tre	meter	och	landade	på	
min	vänstra	fot	och	ådrog	mig	en	pilonfraktur	på	foten	och	bröt	benet	på	
två	ställen.
19	dagar	på	sjukhuset,	två	titaniumplattor	på	17	cm	och	18	skruvar	senare	började	min	
resa	till	att	kunna	gå	igen	utan	stöd.	Olyckan	ledde	till	att	jag	har	svårt	för	att	gå	överhu-

vudtaget,	svårt	för	trappor	utan	räcke.	Att	gå	på	ojämnt	underlag	utomhus	är	otroligt	jobbigt,	dessutom	går	jag	långsam-
mare	än	en	3-åring.	Allt	detta	ledde	till	att	jag	blev	uppsagd	från	mitt	dåvarande	jobb	som	elevassistent	åt	multifunktions-
handikappade	barn	i	september	2020.

Vad	skulle	jag	göra	nu?	Jag	bestämde	mig	för	att	börja	plugga	administration	på	distans,	på	grund	av	coronan	var	Komvux	
lokaler	stängda.	Första	kursen	började	januari	2021	och	jag	skulle	plugga	olika	kurser	i	ett	år	tänkte	jag,	sedan	skulle	jag	söka	
nytt	jobb	inom	administration.

Purples	 resa	 att	 möta	 mig	 började	 21	 november	 2020	 då	 han	 föddes	 på	 Gotland,	 hos	 Anita	 Medqvist-Götlund,	 på	
Rozehip´s.	

Vi	hade	redan	2018	börjat	att	prata	med	barnen	om	att	skaffa	en	katt.	Jag	var	lite	tveksam	eftersom	jag	hade	en	katt	när	jag	
växte	upp,	Kurre	en	bondkatt	som	blev	18	år.	Vi	var	tvungen	att	ta	bort	honom	på	grund	av	hans	höga	ålder	samt	sjukdom.	
Det	var	en	sorgens	dag	som	jag	aldrig	ville	uppleva	igen,	det	är	mycket	därför	som	jag	aldrig	har	skaffat	en	katt	igen.	Men	
min	fallolycka	ändrade	allt,	jag	började	att	tänka	om.	Jag	insåg	att	jag	fick	en	ny	chans	i	livet	och	började	inse	att	jag	inte	ville	
vara	utan	katt	något	mer.	Jag	kunde	inte	längre	fokusera	på	sorgen	då	ens	katt	går	bort	som	en	ursäkt	för	att	inte	skaffa	en	
ny	katt.	All	den	glädje	som	en	katt	ger	under	dess	levnadsår	går	jag	miste	om.	

Vi	funderade	på	att	skaffa	en	katt	från	ett	katthem,	men	vi	visste	att	det	måste	vara	en	inomhuskatt	eftersom	vi	bor	i	en	
lägenhet.	Vi	började	även	att	googla	på	olika	kattraser	och	fastnade	för	Brittisk	långhårig	just	för	deras	egenskaper	och	tem-
perament.	Vi	insåg	att	den	rasen	skulle	passa	katten	och	oss	bäst.

Det	var	Ulrika	som	hittade	uppfödaren	genom	Blocket,	hela	familjen	föll	pladask	för	honom.	Första	kontakten	skedde	genom	
ett	mail.	Uppfödaren	ringde	sedan	upp	Ulrika,	hon	berättade	om	min	olycka	samt	hur	mycket	jag	har	längtat	efter	en	katt	
och	att	vi	hade	pratat	om	det	länge	med	barnen.	Det	var	en	nervös	väntan	innan	uppfödaren	ringde	tillbaka.	Hon	sa	att	vi	
skulle	få	ge	Purple	sitt	föreviga	hem	på	grund	av	vad	jag	hade	gått	igenom	samt	för	att	jag	kommer	att	vara	hemma	med	
Purple	i	minst	ett	år	för	att	plugga.	Det	är	därför	som	jag	tror	att	min	resa	till	att	träffa	Purple	började	då	jag	föll	från	stegen,	
samt	att	Purple	föddes	strax	innan	jag	skulle	börja	plugga.	Sedan	började	vår	längtan…

Purple som kattunge
Foto: Anita Medqvist-Götlund

Purple och jag
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När	Purple	väl	hade	kommit	hem	till	oss	så	var	vi	tillsammans	
från	morgon	till	kväll	eftersom	Ulrika	jobbar	heltid	och	bar-
nen	var	i	skolan.	Första	gången	som	jag	reagerade	på	att	Pur-
ple	verkade	vara	speciell	var	när	vi	tog	bort	avskärmningen	
från	 vardagsrummet	 till	 resten	 av	 lägenheten.	 Han	 gick	 ut	
från	vardagsrummet,	satte	sig	i	hallen	och	tittade	bort	mot	
barnens	rum,	sedan	tittade	han	mot	mig	precis	som	om	han	
undrade	om	det	var	ok	att	gå	i	väg.	Jag	sa:	ja	gå	till	barnens	
rum,	det	är	ok.	Då	först	gick	han	i	väg.

Eftersom	jag	pluggade	under	dagarna	satt	jag	mycket	vid	da-
torn,	jag	har	ett	litet	arbetsbord	vid	soffan.	En	dag	satt	han	
på	golvet	och	tittade	upp	på	bordet,	jag	såg	att	han	ville	kom-
ma	upp,	men	att	han	inte	visste	hur	han	skulle	kunna	hoppa	
så	högt,	så	jag	klappade	två	gånger	på	soffan	och	sedan	två	
gånger	bredvid	laptoppen	på	arbetsbordet,	han	hoppade	då	
precis	 den	 vägen.	 Ibland	 gick	 han	 från	 andra	 sidan	 av	 sof-
fan	 och	 då	 gick	 han	 över	 tangentbordet	 och	 förstörde	 det	
jag	jobbade	med.	Då	klappade	jag	på	andra	sidan	av	laptop-
pen	 så	då	hoppade	han	över	den,	Purple	kom	även	på	att	
han	kunde	gå	bakom	 laptoppen	 i	 stället	 för	att	hoppa.	 Jag	
började	även	att	klappa	två	gånger	på	låret	då	jag	bytte	rum,	
han	satt	alltid	och	tittade	då	jag	gick	men	när	jag	klappade	
så	följde	han	alltid	efter	mig.	Purple	lärde	sig	tidigt	att	sitta	
innan	han	får	sin	mat.

Oavsett	om	vi	var	själva	eller	om	hela	 familjen	var	hemma	
så	blev	han	ofta	alldeles	olycklig	när	jag	gick	på	toa	utan	ho-
nom,	 så	 jag	började	då	 att	 klappa	 två	 gånger	på	 låret	 och	
frågade	om	han	skulle	följa	med,	oftast	följde	han	med	men	
ibland	satt	han	och	tittade	på	mig	som	om	han	undrade	vil-
ken	planet	jag	kom	ifrån.	Något	som	Purple	har	listat	ut	själv	
är	att	när	han	är	med	i	badrummet	och		hör	toaletten	spolas,	
då	går	han	direkt	till	badrumsdörren	och	sätter	sig	för	då	vet	
han	att	jag	snart	ska	gå	ut.		Min	son	Benjamin	har	lärt	honom	
att	apportera,	Purple	älskar	det.	Purple	visar	klart	och	tydligt	
då	han	vill	att	vi	ska	leka	med	hans	favoritvippa,	då	sitter	han	
vid	den	byrålådan	och	skrapar	med	tassen	på	den,	om	han	
tycker	att	det	tar	för	lång	tid	börjar	han	att	jama	tills	någon	
kommer	och	tar	fram	den	åt	honom.

Dags att leka säger Purple

Purple sover, jag pluggar

I	 stugan	 var	 planen	 att	 bygga	 en	 kattgård	 utomhus	 denna	
sommaren,	men	jag	byggde	först	en	kattsluss	(som	jag	kallar	
den)	inomhus.	Vi	ville	kunna	ha	dörren	öppen	utan	att	kat-
terna	ska	kunna	springa	ut.	Kattslussen	består	av	45X45	reg-
lar,	gångjärn,	låshasp,	och	kompostgaller.	Dörren	till	kattslus-
sen	öppnas	framifrån.

KK
När	sommaren	kom	skulle	vi	måla	en	kortsida	på	stugan,	där	
skulle	jag	bygga	kattgården,	men	när	jag	stod	och	målade	fick	
jag	ett	sådant	tryck	över	bröstet	så	jag	blev	tvungen	att	gå	in	
och	ringa	1177.	När	jag	satt	i	samtal	med	1177	kom	Purple	
fram	till	mig	och	strök	sig	emot	min	arm	och	nacke.	3	dagar	
senare	genomgick	 jag	en	akut	by-passoperation	av	hjärtat.	
18	dagar	senare	fick	jag	komma	hem,	jag	var	jätteorolig	för	
att	Purple	skulle	ha	glömt	bort	mig	eftersom	jag	var	borta	så	
länge.	Det	kändes	som	om	jag	svek	honom,	vi	hade	aldrig	va-
rit	borta	från	varandra	mer	än	några	timmar,	han	förstod	inte	
vart	 jag	 tog	 vägen.	 Ulrika	 berättade	 senare	 att	 Purple	 satt	
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väldigt	 ofta	 vid	 fönstret	och	 tittade	mot	 vägen,	 som	om	han	
väntade	på	mig,	han	gick	även	och	letade	efter	mig	i	stugan.	

	Han	hade	några	månader	innan	fått	en	”lillebror”	Rozehips	Fuji,	
båda	katterna	jamade	högt	när	jag	kom	hem	och	jag	blev	jät-
teglad.	Purple	undvek	mig	hela	dagen,	men	han	låg	hela	tiden	
i	samma	rum	på	lite	avstånd	och	tittade	lite	då	och	då	på	mig.	
På	natten	vaknade	jag	till	av	något	tungt	på	min	bröstkorg	och	
det	gjorde	fruktansvärt	ont,	det	var	Purple	som	hade	lagt	sig	på	
min	bröstkorg.	Jag	hade	inte	hjärta	att	ta	bort	honom,	jag	var	
glad	att	han	kom	till	mig.	Två	dagar	senare	blev	jag	tvungen	att	
åka	in	 igen	på	sjukhuset	pga	andningssvårigheter.	Det	kändes	
som	att	jag	svek	Purple	igen.	Ytterligare	två	dagar	senare	kom	
jag	hem	igen	och	samma	visa	med	Purple,	han	höll	lite	avstånd	
men	hade	mig	under	uppsikt.	

Knappt	två	månader	efter	operationen	var	jag	hemma	och	kän-
de	att	jag	började	må	dåligt,	jag	stod	och	höll	i	en	byrå	i	hallen	
för	att	inte	ramla.	Purple	kom	upp	bakom	mig	och	la	sig	och	tit-
tade	på	mig	utan	att	släppa	blicken	på	mig.	Det	visade	sig	att	jag	

hade	fått	en	stroke.	Jag	har	nu	förstått	att	Purple	måste	ha	
ett	sjätte	sinne	eftersom	han	förstod	bägge	gångerna	att	
något	var	fel	innan	vi	själva	visste	det.	Nu	är	Purple	10	må-
nader	och	han	är	fortfarande	lugnast	hos	mig	när	jag	hål-
ler	i	honom	då	han	får	sina	klor	klippta	eller	någon	tova.	
Jag	vaknar	oftast	av	att	han	ligger	på	min	bröstkorg	tidigt	
på	morgonen,	men	nu	gör	det	inte	ont	längre.	Ulrika	har	
märkt	att	han	fortfarande	sitter	vid	ett	fönster	och	tittar	
länge	om	jag	går	i	väg.	Jag	är	oändligt	tacksam	att	jag	och	
Purple	har	mötts,	han	har	berikat	mitt	liv	med	så	mycket	
glädje	och	skratt,	denna	kloka	katt	med	sitt	sjätte	sinne.	
Uppfödaren	Anita	Medqvist-Götlund	har	varit	 fantastisk,	
hon	har	alltid	lyssnat	och	kommit	med	råd/tips	och	hen-
nes	engagemang	i	våra	katter	har	varit	lika	stort	även	efter	
det	att	katterna	flyttade	till	oss.

Andra gången jag kom hem från sjukhuset och 
skulle äta frukost. Purple satt och tittade länge 

på mig. 

Purple sitter och tittar på mig en dag 
då jag hade mer ont än vanligt efter 

operationen, lillebror Fuji är också med.
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bästa totalt på  digitala 
utställningen

S*Zygot’s Mr Sancy!!!!!!
GRATTIS I MASSOR till den lille godingen och matte Marina!

Utställningens  kattunge totalt
Utställningens Bästa Katt!!

Bästa vuxen totalt - här segrar den ståtlige och manlige britthanen
Qi Bo from Townhouse, BRI c

Stort Grattis till dig och matte Marianne Johansson!
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Bästa veteran totalt är den här mysiga äldre damen:
GIP, IC S*Hafvets Qvarn Jakaranda, hona, EUR n 22
Stort Grattis till dig och till matte Aurora Wirefors!

Och sist men inte minst Bästa huskatt totalt, en lurvig härlig 
kisse: Sadie, hona, HHP a

Stort Grattis till dig och till matte Anette Zachrisson!

Och titeln Bästa Junior totalt går till den här gossen:
S*Hafvets Qvarn Abrakadabra, hane EUR n 24.

Stort Grattis till dig och till matte Rosemarie Lund!

Bästa kastrat totalt är denna eleganta och 
vackra Burma:

SE*Pendas Corleone, hane, BUR n
Stort Grattis till dig och till matte 

Monica Forsberg Lind!
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Zeus
Jag	vill	också	ge	ett	personligt	heders-
omnämnande	till	en	av	deltagarna	i	vår	
tävling:	Det	går	till	vår	äldsta	deltagare	
huskatten	Zeus.	Han	är	hela	18	år	gammal.	
Han	vann	inget	pris,	men	i	och	med	att	matte	
Jannika	Andersson	Cronholm	skickade	in	
fina	bilder	på	Zeus,	så	är	han	också	med	
och	bidrar	till	att	hjälpa	hemlösa	katter.	Det	
känns	så	fint.	Kanske	var	det	hans	första	
kattutställning.
Wiveca

Matte	Jannikas	kommentar:

Japp!	Det	var	hans	första,	sista	och	antagligen	enda	ut-
ställning.	 Zeus	är	en	hittekatt,	alltså	han	hittade	oss.	 I	
ett	år	åt	han	våra	sopor	och	jag	försökte	skrämma	bort	
honom.	 Jag	 förutsatte	att	han	hade	ett	hem	eftersom	
han	var	den	största	katt	jag	nånsin	sett.	Sen	kom	en	rys-
ligt	kall	vinter	då	jag	till	slut	bestämde	att	jag	struntade	i	
om	han	hade	ett	hem	och	öppnade	garaget.	Där	bodde	
han	sen	i	fem	år	innan	han	vågade	gå	in	i	huset.	Han	är	
ingen	 knäkatt	men	 väl	 en	mysfarbror	 som	 fortfarande	
håller	mössen	borta	även	om	han	bara	går	 runt	huset	
nuförtiden.

Brittiskt lÅNghÅr

selkirk reX

liteN Perser
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Den	 första	 som	 bara	 är	 3,5	månad	 är	 den	 nyaste	 i	 familjen	
Karlsson,	som	ägs	av	min	mamma	Iréne	Karlsson.
Han	heter	SE	MiNi’s	Batsi	i	stamtavlan	men	kallas	för	Sixten	i	
hemmet.	Bruntabby	är	han.

Den	andra	bilden	är	på	en	ung	kastrathona	som	är	2	år	gam-
mal.	Ägs	av	min	mamma	Iréne	Karlsson.
Hon	heter	Magyl’s	Lilo	i	stamtavlan	men	kallas	för	Ester	i	hemmet.	Färgen	
är	Svartsköldpaddsilvertabby	med	vitt.	

Den	tredje	är	min	lilla	äldre	dam	som	blir	14	år	om	några	må-
nader.	S*Catsson’s	Stina	heter	hon	i	stamtavlan	men	kallas	för	
Cajsa	i	hemmet.	Färgen	är	Svartsilvertabby	med	vitt.

Mvh Maria Karlsson, Buffalo’s

3 bilder på 3maine cooner.
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	Blå	Stjärnans	Djursjukhus	söker	fler	blodgivarkatter	
som	vill	hjälpa	oss	att	rädda	liv.	Kattblodbanken	hos	
oss	 i	Göteborg	 är	 en	 av	 få	 i	 Sverige	och	 startades	
2006.	För	att	kunna	bedriva	en	kattblodbank	behövs	
en	 fungerande	 intensivvårdsavdelning	 och	 hjälp-
samma	blodgivarkatter!	

Hos	katt	finns	tre	blodgrupper;	A,	AB	och	B	och	alla	
behövs	 i	 kattblodbanken	 eftersom	 det	 inte	 finns	
universalgivare	 hos	 katter.	 Det	 beror	 på	 att	 katter	
har	autoantikroppar	mot	andra	blodgrupper	än	sin	
egen.	Därför	är	det	viktigt	att	blodgruppera	givare	
och	mottagare	före	en	transfusion	för	att	säkerställa	
att	de	har	samma	blodgrupp.	Dessutom	utförs	ett	
så	kallat	korstest	där	en	utökad	kontroll	görs	för	att	
se	att	blodet	 från	båda	katter	är	kompatibelt	med	
varandra.

Katternas	blod	förvaras	i	kyl	och	är	hållbart	i	28	dagar.	
Djursjukhusets	ambition	är	att	alltid	ha	kattblod	med	blodgrupp	
A	på	lager	medan	blodgrupp	AB	och	B	tappas	vid	behov.	En	
blodtransfusion	kan	behövas	vid	till	exempel	förlossning,	trauma,	
autoimmun	sjukdom	eller	andra	tillstånd	där	blodbrist	kan	uppstå.	

Vanligtvis	kommer	blodgivarna	hit	3–4	gånger	per	år	och	under	blod-
tappningen	sövs	katten	skonsamt	ned	under	en	kort	stund.	Som	tack	
för	 hjälpen	 får	 de	 årlig	 vaccination,	 regelbunden	 undersökning	 av	
veterinär,	 foder	vid	varje	blodgivarbesök	och	en	gratis	blodtransfu-
sion	om	det	skulle	behövas.	Före	katten	blir	blodgivare	görs	noggrann	
veterinär-undersökning	med	hjärtultraljud	och	blodprov	för	att	kolla	
efter	smittsamma	sjukdomar	och	vilken	blodgrupp	katten	har.	

	Vi	är	i	behov	av	fler	B-	och	AB-katter	till	vår	
blodbank,	men	även	A-katter	är	välkomna	att	höra	
av	sig.	Mer	information	finns	på	vår	hemsida	om	
du	söker	på	”blodbank”	där	det	också	finns	ett	
formulär	för	intresseanmälan!	

	För	att	din	katt	ska	kunna	bli	
blodgivare	behöver	den	vara:	
*	1–5	år	gammal	
*	Väga	minst	4.5	kg	utan	övervikt	
*	Frisk	och	vaccinerad	
*	Lätthanterad	och	trygg	i	nya	
miljöer	
*	Innekatt	(utevistelse	i	koppel	är	
okej)	
*	Ej	avelskatt	eller	frekvent	
utställningskatt	
*	Född	i	Norden	och	inte	varit	i	
utomnordiska	länder	

 har du vÅr Nästa suPerhjälte 
där heMMa?

Blodgivaren Rufus

Anna Karlsson, 

leg.	djursjukskötare	
Blå	Stjärnans	Djursjukhus
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roligaste uttrycket

NÅgra olika variaNter

Merlin Edgar Allan Poe

Och vinnaren är:    Qi-Bo
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katter i alla 
färger och raser 

soM deltog i digitala 
utställNiNgeN
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kattens dag på samvetet

MÅNga Besökare och Mycket gott 
tilll fikat.
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existerar jultomten?

Inga	kända	arter	av	renar	kan	flyga.	Men	det	
finns	ytterligare	300.000	levande	organismer	
som	skall	klassificeras,	och	även	om	flertalet	
av	dessa	är	insekter	och	bakterier,	så	uteslu-
ter	inte	detta	HELT	existensen	av	flygande	re-
nar,	som	bara	Jultomten	har	tillgång	till.

Det	finns	2	miljarder	barn	(personer	under	18	år)	på	
jorden.	 Jultomten	 verkar	 dock	 inte	 betjäna	 de	mus-
limska,	hinduiska,	judiska	och	buddistiska	religionerna,	
varför	 arbetsbördan	 reduceras	 till	 endast	 15%	 -	 378	
miljoner,	enligt	Befolkningsinstitutet.

Med	i	snitt	3,5	barn	per	hushåll,	blir	det	91,8	miljoner	
hem.	Man	förmodar	att	det	finns	åtminstone	ett	snällt	
barn	i	varje	hem.

Jultomten	har	31	jultimmar	att	arbeta	på,	tack	vare	de	
olika	tidzonerna	och	jordens	rotation,	och	om	man	an-
tar	att	han	reser	från	öst	till	väst	(vilket	verkar	logiskt).	

Detta	medför	822,6	besök	per	sekund.	Med	detta	menas	att	för	varje	kristet	hushåll	med	snälla	barn,	har	Tomten	1/1000	
sekund	att	parkera,	hoppa	ur	släden,	krångla	sig	ner	i	skorstenen,	fylla	sockorna	med	klappar,	lämna	resten	av	klapparna	
under	granen,	äta	de	godsaker	som	eventuellt	kan	ligga	framme,	få	sig	själv	upp	genom	skorstenen	igen,	upp	i	släden	och	
vidare	mot	nästa	hus.

Vi	antar	nu	att	vart	och	ett	av	dessa	hushåll	är	jämt	utplacerade	över	jorden	(vilket	vi,	naturligtvis,	vet	är	falskt	men	för	våra	
uträkningars	skull	så	accepterar	vi	detta),	och	detta	ger	1,2	kilometer	per	hushåll,	en	total	resa	av	120,8	miljoner	kilometer,	
inte	inkluderat	uppehåll	för	vad	de	flesta	av	oss	måste	göra	minst	en	gång	var	31:e	timme,	plus	matning	av	renarna	och	så	
vidare...	Tomtens	släde	måste	därför	röra	sig	med	en	hastighet	av	1045	kilometer	i	sekunden,	3.000	gånger	ljudets	hastig-
het.

Som	jämförelse	rör	sig	det	snabbaste	av	människor	byggda	fordonet	på	jorden,	Ulysses	rymdsond,	i	den	löjliga	hastigheten	
43,8	kilometer	i	sekunden	-	en	konventionell	ren	springer	i	högst	24	kilometer	i	timmen.

Slädens	nyttolast	tillför	ytterligare	ett	intressant	inslag.	Om	vi	antar	att	varje	barn	inte	får	något	mer	än	en	kartong	LEGO	av	
lagom	storlek	(ungefär	1,5	kilo),	bär	släden	321.000	ton,	inte	inkluderat	Tomten,	som	oftast	beskrivs	som	överviktig.

På	marken,	kan	konventionella	renar	inte	dra	mer	än	220	kg.	Även	om	man	går	med	på	att	Tomtens	"Flygande	renar"	kan	dra	
10	gånger	den	normala	vikten,	räcker	det	inte	med	åtta	renar.	Vi	behöver	214.200	renar.	Detta	ökar	slädvikten	-	till	353.430	
ton.	Åter	igen,	för	jämförande	-	detta	är	fyra	gånger	fartyget	Queen	Elizabeths	vikt.

353.000	ton	som	färdas	i	1045	km	i	sekunden	skapar	ett	enormt	luftmotstånd	-	detta	kommer	att	värma	renarna	på	samma	
sätt	som	rymdskepp	som	återvänder	till	jordens	atmosfär.	Ledarparet	bland	renarna	kommer	att	absorbera	14.3	quintiljoner	
joule	av	ren	energi.	I	sekunden.	Var!

Kort	sagt,	de	kommer	att	gå	upp	i	eld	nästan	omedelbart,	och	utsätta	bakomvarande	renar	för	enorm	hetta	samt	skapa	en	
öronbedövande	ljudexplosion	i	deras	kölvatten.

Hela	rengruppen	kommer	att	upplösas	under	en	tidslängd	av	4.26	tusendelar	av	en	sekund.	Tomten	kommer	under	tiden	att	
utsättas	för	g-krafter	17.500,06	gånger	det	normala.	En	182	kilos	Jultomte	(som	verkar	löjligt	smal)	kommer	då	att	pressas	
mot	slädens	bakre	vägg	med	en	kraft	av	3.149.961	kg.

Slutsatsen	är	därför	-	om	Jultomten	någonsin	delade	ut	presenter	på	julafton,	så	är	han	död	nu.



Mästerkatten	4	-	2021

19



Mästerkatten	4	-	2021

20

�0�1-07-13/MI

Brev aNgÅeNde avelsförBud för 
raser Med fraMÅtvikta öroN (fold)

Vi	 har	mottagit	 ett	 förtydligande	 från	 Jordbruks-
verket	angående	avel	av	 rasen	scottish	fold	 (SFS/
SFL	73)	i	Sverige.	

Så	här	skriver	Jordbruksverket:
Länsstyrelserna,	som	ska	kontrollera	så	att	djurskyddslag-
stiftningen	följs,	har	ofta	inte	möjlighet	att	göra	så	mycket	
kontroll	över	sällskapsdjursaveln.	Det	skiljer	sig	därför	hur	
mycket	 kontroller	 olika	 länsstyrelser	 gör	 över	 avelsverk-
samheten.	Västra	Götaland	förbjöd	för	några	år	sedan	en	
uppfödare	att	 avla	på	 sina	 katter	eftersom	de	ansåg	att	
den	aveln	bröt	mot	djurskyddslagstiftningen.	Uppfödaren	
överklagade	 beslutet	 till	 Förvaltningsrätten	 i	 Jönköping,	
men	länsstyrelsen	fick	rätt	där	och	uppfödaren	får	nu	inte	
avla	 på	 sina	 scottish	 foldkatter	 (Mål	 nr	 886-16,	 Förvalt-
ningsrätten	Jönköping).

Orsaken	 till	 varför	man	 inte	 ska	 avla	 på	 Scottish	 fold	 är	
som	ni	vet	för	att	de	får	ont	i	sina	leder	då	även	brosket	
i	lederna	påverkas,	inte	bara	i	öronen.		Det	är	inte	tillåtet	
att	låta	djur	lida,	så	därför	anser	vi	att	man	inte	ska	avla	
på	sådana	djur.	Dessutom	får	man	inte	avla	på	katter	som	
har	sjukdomar,	letala	anlag,	defekter	eller	andra	egenska-
per	som	kan	nedärvas	och	kan	medföra	lidande	för	deras	
avkommor,	eller	kan	hindra	avkommorna	att	bete	sig	na-
turligt.	
(Djurskyddslag	 (2018:1192)	 §	 11,	 SJVFS	 2020:8	 Saknr	 L	
102,	kapitel	6,	§	3)

Utifrån	 detta	 klara	 besked	 från	 Jordbruksverket	 kommer	
SNRF	fortsättningsvis	inte registrera avkommor efter katter 
med framåtvikta öron (EMS-kod 73),	 eftersom	 det	 bryter	
mot	svensk	lagstiftning.	Alla	dessa	katter	anses	ha	avelsför-
bud.	Vi	vill	 göra	er	medvetna	om	att	ägande	av	 raser	med	
framåtvikta	öron	 inte	är	olagligt	–	men	avel	på	dessa	raser	
är	olaglig	när	katterna	har	framåtvikta	(foldade)	öronoch	kan	
straffas	med	böter	och	fängelse.	Detta	gäller	raserna	scottish	
fold	LH/KH	(SFS/SFL	73)	och	ukrainian	levkoy	(ULV	73)	samt	
övriga	raser	med	framåtvikta	öron	(EMS-kod	73).

vad iNNeBär detta för uPPfödare?

Från och med 2021-07-25 gäller: Ingen avel får före-komma 
där avkomma kan riskera ärva anlaget för framåtvikta öron. 
dispens ges ej. 

Katter	med	framåtvikta	öron	(EMS-kod	73)	registrerade	i	an-
dra	organisationer	kan	omregistreras	och	ställas	ut	om	de	är	
kastrerade.

avel PÅ raserNa scottish straight kort- 
och lÅNghÅr (sfs/sfl 71) 

Raserna	 scottish	 straight	 korthår/långhår	 (SFS/SFL	 71)	 har	
inte	avelsförbud.	Däremot	krävs	DNA-test	för	foldgenen	på	
SFS/SFL	71	 för	 registrering	av	avkomma.	Har	någon	av	 för-
äldrarna	anlaget	för	foldgenen	får	denna	katt	inte	användas	
i	avel	(se	ovan).	Testet ska alltid göras innan katten paras. 
Katter	med	till	 synes	raka	öron	kan	vara	affekterade	av	ge-
nen.

Testresultatet	ska	bifogas	registreringsanmälan.	Utan	testre-
sultat	registreras	inga	avkommor,	utan	dessa	behandlas	som	
huskattavel.	

Katter	med	till	synes	normala	öron	(EMS-kod	71)	men	som	
visar	 sig	ha	 foldgenen	 i	enkel	eller	dubbel	 uppsättning,	 får	
omedelbart	avelsförbud.

Katter	som	är	registrerade	med	öronkod	71	men	visar	sig	ha	
foldgenen	omregistreras	till	att	ha	öronkod	73	och	beläggs	
med	avelsförbud.

Vid	utparning	med	BLH/BRI	krävs	gentest	för	foldgenen	en-
dast	på	katter	som	är	SFL/SFS	71	-	såvida	inte	det	finns	någon	
SFL/SFS	71/73	 i	härstamningen	bakom	katten	 som	är	BLH/
BRI.	(se	giftalistan)

Testet	är	enkelt	att	göra	via	DNA	som	skickas	för	analys	till	ett	
laboratorium	som	analyserar	provet.	Det	finns	flera	labb	som	
utför	testet.	Nedan	finns	två	exempel.	

UC	Davis	-		https://vgl.ucdavis.edu/test/scottish-fold
Labkolin  - https://www.laboklin.co.uk/laboklin/
showGeneticTest.jsp?testID=8349

oBservera att det är NödväNdigt att vara 
ute i god tid iNNaN ParNiNg görs. 

Tänk	även	på	rasernas	standard.	Det	är	 inte	försvarbart	att	
para	ut	på	andra	raser	i	varje	generation.	Raserna	har	egen	
standard	och	dessa	ska	vara	utgångspunkten	vid	val	av	avels-
djur.	Om	rasen	ska	ha	egen	integritet	krävs	det	att	uppfödare	
arbetar	 tillsammans	 och	 arbetar	 etiskt.	 Vi	 som	 klubb	 kan	
sätta	ramar,	men	det	yttersta	ansvaret	 ligger	på	uppfödare	
av	rasen.	

Extra	läsning	om	anlaget:
https://www.oarsijournal.com/article/S1063-4584(16)30013-
9/fulltext

beslut rörande skotteaveln
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hos vilkeN häst Bor deN creMetickade katteN och hos vilkeN häst Bor katteN Nisse?

1/	I	tomtens	stall,	i	varsin	spilta	-	A	(innerst)-	B-C-D-E	(ytterst)	-	står	tomtens	hästar,	tomtens	katter	bor	också	i	
stallet.	Det	är	en	härlig	blandning	av	olika	sorters	hästar	och	katter	och	varje	häst	har	sin	egen	favoritkatt	i	sin	
spilta.

2/		 Gotlandsrusset	har	en	katt	som	är	3	år	3/	Fjordhästens	katt	är	blå-vit

4/		 Katten	Frisky	är	4	år	gammal

5/		 Katten	Tusse	bor	i	spiltan	där	ardennerhästen	står

6/		 Katten	som	är	4	år	gammal	bor	i	spiltan	närmast	innanför	spiltan	där	den	5-åriga	katten	
bor	7/	Det	är	en	rödspotted	katt	som	har	en	svart	liggdyna

8/		 Röd	liggdyna	har	katten	som	är	1	år	gammal	9/	Katten	i	mittenspiltan	heter	Turbo

10/		 Den	nordsvenska	hästen	har	spiltan	längst	in

11/			I	spiltan	med	gul	liggdyna	är	man	närmsta	granne	med	spiltan	där	katten	är	bruntabby	12/	Hästen	i	spiltan	
med	röd	liggdyna	har	en	blåtigrékatt	i	spiltan	bredvid

13/		 Orange	liggdyna	gäller	för	katten	Maxi	14/	Islandshästens	katt	har	vit	liggdyna

15/		 Den	nordsvenska	hästens	kattgranne	i	spiltan	bredvid	är	2	år	gammal

Nu	är	frågan	alltså	vilken	häst	som	har	Nisse	till	favoritkatt	och	vilken	häst	som	har	en	cremetickad	katt.	För	att	
göra	det	något	tydligare,	måste	vi	lägga	till	att	var	och	en	av	de	fem	hästarnas	favoritkatter	har	olika	ålder,	häs-
tarna	är	av	olika	ras,	katterna	är	av	olika	färger,	har	olika	namn	och	olika	färger	på	sina	liggdynor.

Spilta A B C D E

Kattens ålder

Hästens ras

Kattnamn

Färg på 
liggdyna

Kattfärg

Lösningen	kommer	kunnas	läsas	efter	helgerna	på	hemsidan.
7 dec-�1 # �1.05

tomtestallets hästar och 
katter
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Den	25/11	avgjordes	SNRFs	digitala	fotoutställning	till	förmån	för	hemlösa	katter.	Vår	tanke	var	att	ge	våra	med-
lemmar	och	personer	i	andra	förbund	möjligheten	att	få	en	enkpöåä-lare	bedömning	av	sina	katter,	samtidigt	som	
intäkterna	skulle	gå	till	de	utsatta	katter	som	lider	i	hemlöshet	och	de	fantastiska	människor	som	jobbar	för	att	
ändra	på	situationen.	Läget	som	är	under	pandemin	har	gjort	deras	möjligheter	att	få	in	medel	till	att	hjälpa	kat-
terna	begränsade,	och	den	ekonomiska	situationen	för	dem	är	mycket	ansträngd.	De	behöver	all	hjälp	de	kan	få	så	
deras	viktiga	arbete	kan	fortsätta	så	fler	hemlösa	katter	får	den	vård	och	omsorg	de	så	väl	behöver	för	att	sedan	
hitta	ett	alldeles	eget	hem	i	trygghet.	

Grundbedömningarna	gjordes	av	domarna	Philippa	Holmes	(UK),	Daniel	Counasse	(BE),	Dagny	Dickens	(SE)	och	
Ivan	Vorobiov	(RU).	De	fick	i	uppgift	att	skriva	bedömningar	till	alla	katterna	och	nominera	den	katt	de	ansåg	vara	
bäst	i	respektive	klass	(kattunge,	junior,	vuxen,	kastrat,	veteran	och	huskatt)	och	hårlag	(långhår,	semilånghår,	
korthår).	Alla	deltagare	kunde	följa	vilka	katter	som	blev	nominerade	i	vår	utställningsgrupp.	Sen	tog	vår	finaldo-
mare,	Marina	Litvina,	över	och	hon	utsåg	de	bästa	i	varje	hårlag	och	sedan	de	bästa	katterna	totalt	i	respektive	
kategori.	De	sex	vinnarkatterna	gick	sedan	tillbaka	till	alla	domarna	som	där	röstade	om	vilken	katt	som	blev	
utställningens	bästa	katt.

Vi	hade	även	en	sidoklass	med	roliga	bilder	på	våra	fina	katter	som	hette	”roligast	uttryck”	där	domarna	i	grund-
bedömningen	fick	plocka	ut	den	bild	de	tyckte	var	roligast	och	sen	fick	Marina	ta	fram	den	som	hon	tyckte	var	
roligast.

En	rolig	detalj	 i	deltagarlistan	vi	som	jobbade	bakom	kulisserna	kunde	notera	–	den	största	rasen	på	utställningen	var	inte	
någon	av	de	stora	utställningsraserna.	Snarare	tvärt	om,	en	av	de	minsta	raserna	i	antal	i	Sverige,	nämligen	europé,	med	hela	
15	stycken	representanter	i	nästan	alla	kategorier.	

Vi	hade	även	en	stor	spridning	i	åldrar	på	katterna	allt	från	tre	månaders	söta	kattungar	till	utställningsdebutanten	Zeus	på	
hela	18	år.	Riktigt	kul!

Stort	tack	till	er	alla	som	deltog	med	era	katter	och	till	våra	fantastiska	domare	som	avstod	arvodet	till	förmån	till	katthemmen!	
Tillsammans	kunde	vi	bidra	med	10.000	kronor	till	deras	verksamhet.	En	riktigt	fin	julklapp!

Bästa katter i varje hÅrlag

lÅNghÅr
Kattunge 3-6 månader: 
SE*Summersnows	Call	of	theWilderness,	PER	g	02	62,	
Ägare:	Eva	Eliasson

Vuxen:	
SE*Tasselyckan	Jihoon,	SRL	ns	11,	
Ägare:	Joanna	Sandell

Kastrat:	
KCh	Rozehip's	Treepio,	BLH	e	03,	
Ägare:	Anita	Medqvist	Götlund

Veteran:	
S'Ogopogos	Double	Trouble,	PER	ns	11,	
Ägare:	Christer	Torstensson

seMilÅNghÅr
Kattunge 3-6 månader:	
S*Zygot’s	Mr	Sancy,	NFO	n	09	24,	
Ägare:	Marina	Jonsson

Junior 6-10 månader: 
Biscaya	BigPawz	Passamaquoddy,	MCO	ns	09	23,	
Ägare:	Heléne	Holm

digitala fotoutställningen - 
referat
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Vuxen:	
Incredible	Fantacy	Amilia,	MCO	g	09,	
Ägare:	Annette	Wernold

Kastrat: 
SE*BoxBuster’z	Krikidoll	of	U.	Mystic,	MCO	d	01	21	62,	
Ägare:	Andrea	Rosell

Veteran 
WCh	Miklagårds	Gorm,	NFO	ns	09	22,	
Ägare:	Marina	Jonsson

korthÅr
Kattunge 3-6 månader: 
81	-	Ju	Lino-pa	Bimo,	SFS	e	24	71,	
Ägare:	Yulia	Semenova

Junior 6-10 månader: 
63	-	S*Hafvets	Qvarn	Abrakadabra,	EUR	n	24,	
Ägare:	Rosemarie	Lund

Vuxen:	
54	-	Qi	Bo	from	Townhouse,	BRI	c,	
Ägare:	Marianne	Johansson

Kastrat:	
SE*Pendas	Corleone,	BUR	n,	
Ägare:	Monica	Forsberg	Lind

Veteran:	
GIP,	IC	S*Hafvets	Qvarn	Jakaranda,	EUR	n	22,	
Ägare:	Aurora	Wirefors

huskatt
Osbourne,	HHP	n	03,	
Ägare:	Celine	Christensen-Nilsson

Lysa,	HHP	as	23,	
Ägare:	Joanna	Sandell

Cobain,	HHP	n	03,	
Ägare:	Celine	Christensen-Nilsson

Sadie,	HHP	a,	
Ägare:	Anette	Zachrisson

Bästa av de Bästa

Kattunge 3-6 månader: 
33	-	S*Zygot’s	Mr	Sancy,	NFO	n	09	24,	Ägare:	Marina	Jons-
son

Junior 6-10 månader: 
63	-	S*Hafvets	Qvarn	Abrakadabra,	EUR	n	24,	
Ägare:	Rosemarie	Lund

Vuxen:	
54	-	Qi	Bo	from	Townhouse,	BRI	c,	
Ägare:	Marianne	Johansson

Kastrat:	
SE*Pendas	Corleone,	BUR	n,	
Ägare:	Monica	Forsberg	Lind

Veteran:	
77-	GIP,	IC	S*Hafvets	Qvarn	Jakaranda,	EUR	n	22,	
Ägare:	Aurora	Wirefors

Huskatt:	
88	–	Sadie,	HHP	a,	
Ägare:	Anette	Zachrisson

Roligast uttryck: 
107	-	Qi	Bo	from	Townhouse,	BRI	c,	
Ägare:	Marianne	Johansson

Utställningsvinnaren är: 
33	-	S*Zygot’s	Mr	Sancy,	NFO	n	09	24,	
Ägare:	Marina	Jonsson
bilden till vänster
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staMNaMN 

Ny rutin för NYTT stamnamn

INNAN du kan ansöka om stamnamn, ska du genomgå 
vår uppfödarutbildning. Läs mer på sidan 24.

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!	

a v g i f t
Avgiften	för	stamtavlorna	betalas	i	fortsättningen	mot	fak-
tura,	som	skickas	när	alla	nödvändiga	dokumenten	kom-
mit	in.	

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.

staMBokföriNg
Glöm inte att läsa stambokföringsreglerna, 

som finns på hemsidan! 

Alla avgifter ska betalas mot faktura.

Alla blanketter, utom stamnamnsansökan, finns 
på

diverse BlaNketter

På	hemsidan,	under	Blanketter	finns	nu	ett	antal		
uppräschade		blanketter	för	olika	ändamål.	

*	Ägarändring

*	Transferansökan

*	Ändring	i	stamtavla

*	Ansökan	om	huskattbevis

*	Registreringsanmälan

*	Köpeavtal

*	Tingningsavtal

Alla	är	pdf-formulär	som	går	att	fylla	i	på	datorn.

När	det	är	gjort,	ska	blanketten	sparas	ner	på	hårddis-
ken	under	nytt	namn	och	kan	därefter	mailas	vidare.	

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.	

På	styrelsemöte	den	18	mars	togs	beslut	om	att	inte	god-
känna	 stamtavlor	 för	 brittiska	 korthår	 om	 de	 innehåller	
rasen	scottish	fold	alternativt	scottish	straight.	

Ett	stort	tack	till	alla	uppfödare	som	skickat	in	sina	tillstånd	
från	 länsstyrelsen	om	att	 bedriva	 storskalig	 uppfödning!	
Det	underlättar	mycket	för	stambokföraren	och	handlägg-
ningen	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	regist-
rering	är	komplett,	kontrollerad	och	betald.	

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

http://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olika-
slagsdjur/hundarochkatter/tillstandforverksamhetermedhun
dochkatt.4.207049b811dd8a513dc8000452.html

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

	/Styrelsen SNRF

Beslut
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utställNiNgar 2022
Att	det	inte	kommer	att	kunna	hållas	några	utställningar	under	det	här	året,	ser	ut	att	vara	helt	
klart.	Därför	siktar	vi	in	oss	på	2022	istället	och		hoppas	på	att	alla	pandemiproblem	är	lösta.

Uppgifter	om	WCF-utställningar	i	andra	länder	kan	man	se	på	WCFs	hemsida	under	Show	Dates.	
Där	publiceras	datum	för	alla	WCF-utställningar	i	hela	världen.	
De	utställningar	som	förekommer	närmast	oss	är	de	i	Estland,	Lettland,	Tyskland	och	Finland.

Anmälan	kan	ofta	göras		via	föreningarnas	hemsidor	där	det	brukar	finnas	en	on-lineanmälan,
Det	gäller	att	ta	reda	på	vad	som	gäller	för	att	åka	till	och	från	övriga	länder.	

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.

Det	finns	numera	också	några	föreningar	som	gått	ur	WCF.
	

täNk PÅ alla kattheM, soM 
gör ett jättejoBB Med alla 

övergivNa katter ruNt oM i 
laNdet. 

täNk PÅ saMvetets  kattheM

Pg 21 06 13-6 
swish 1232721694

heMsidaN uPPsalakattheM.coM
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wcf-aNslutNa föreNiNgar i NordeN

4 stars ry  
https://www.facebook.com/rotuyhdistys4stars
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

Ordförande:		Hanne	Kararsberg
epost:		 formand@danacat.com

feNNica cattus
https://www.facebook.com/Fennicattus
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.

De	föreningar	som	tidigare	varit	med	i	WCF,	dvs	HCC,	ORKK	och	FHK,	har	startat	ett	
samarbete	utanför	WCF.

adress- och NaMNByte
oM du har Bytt Postadress, 

 
eMailadress eller NaMN 

hör av dig till vice sekreterareN 

vicesekreterare@sNrf.org



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!


