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Ny stamtavla / New pedigree
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Transfer, if cat is older than 6 months
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fiias funderingar
Oj vad trögt det går att få till denna "blaska". Man vänder och vrider på det material
som finns, flyttas om fram och tillbaka, byter och ändrar om.  Men man ska väl inte
klaga.
sommarnöje

I somras var jag på konsert. På medhavda campingstolar, matsäck och regnkläder  
och paraply satt vi i en slänt ovanför kohagen och njöt av trevlig musikalisk underhållning. För att ta sig till denna slänt, gällde det att orientera mellan ett antal
komockor.
Med publik både framför och bakom scenen, som bestod av ett traktorflak med
presenningar som tak och väggar, underhölls vi både av kornas ägare och Sten o
Ebbe Nilsson. Så fort de första apploderna hördes kom korna farande från alla håll
och stod sedan och lyssnade på musiken. Ibland var det till och med en del som  
"sjöng med", varför någon döpte dem till Arla-kören. Vädret var visserligen inte det
bästa, men har man trevlig, spelar det ingen roll att det regnar.

MÄSTERKATTEN

Allt material skickas till
Sirkka-Liisa Lundbergs
Betgatan 43, 754 49 UPPSALA
e-post:
snrf.sekreterare@outlook.com
Bilder ska vara i upplösningen
300 pixlar/tum
Ansvarig utgivare

Wiveca Fransson
Källbo 214, 195 92 MÄRSTA
epost: wi.fra@telia.se

Framsidan
Freeloader's Snoopy
Best of Best i maj

med Anne Hoffsbakken. ORKK

ANNONSPRISER
SNRF-medlemmar
Helsida      
1 nr
100:-Helsida      
4 nr
300:-Halvsida    
1 nr
75:-Halvsida    
4 nr
225:-Kvartssida
1 nr
50:-Kvartssida
4 nr
150:-Kommersiella annonser
Helsida     
1 nr
600:-Helsida     
4 nr
2 000:-Halvsida   
1 nr
300:-Halvsida   
4 nr
1 000:-Kvartssida i 4 nr
800:--

MANUSSTOPP 2017
15 november

Sommaren i övrigt medförde inga större ovationer, även om vi här i östra hörnet
av landet inte kunde klaga på att det skulle ha varit för blött, tvärtom, här har det
istället vattnats i tid och otid.
Diverse

En sak som vi absolut inte ska klaga på är tillströmningen av medlemmar. SNRF
växer hela tiden. De flesta är uppfödare och ansöker om stamnamn. Alexandra har
mycket att göra med ansökningarna som alltid ska skickas till Tyskland för kontroll
och godkännande. Själv ägnar jag mycket tid åt att granska inkomna stamtavleansökningar, ta hand om inkomna medlemsansökningar och skicka ut välkomstbrev
till nya medlemmar. Det gäller att hålla tunga rätt i mun, så att man inte blandar
ihop vem som ska ha vad - och ändå händer det till och från.
På våren GA-möte i WCF togs ett antal beslut som påverkar våra utställningsregler.
Det i sin tur har lett till att vi inte kunnat skicka ut reglementet till nya medlemmar.
Först måste den svenska versionen uppdateras, så att den överensstämmer med
originalet.
Vi i nordiska WCF har sedan flera år egna s.k. ordningsregler som rör utställningar.
De måste också delvis anpassas till WCFs stora reglemente.
Bidrag

Till min stora glädje har jag fått hjälp med material till det här numret, också. Det är
Helene Karlsson som skrivit om sin uppfödning och HCCs grillfest. Peter Lundberg
har skickat in två bidrag och Marie Nordh har berättat med text och fina bilder om
bygget av kattgården.
Ser med spänning emot nya bidrag till nästa nummer, som är
tänkt komma ut lagom till jul. Skicka gärna in julhälsningar!
/Fiia
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stamBOKFÖRing
- intyg på PRA-test för raserna ABY, SOM, SIA, OSH,
SYS, PEB, DSP, BAL, OLH SYL och OCI
- intyg på att katten är fri från polydaktyli om katten är av
rasen Maine Coom (skrivs in på baksidan av pärmen)
- bevis på kattens senast tagna titel (= bedömningssedel
med kattens namn påskrivet)

STAMNAMN

Nytt stamnamn: Sök stamnamn i god tid, INNAN du parar
din hona. Ansökningsblanketten finns på hemsidan, under
Blanketter. Utan stamnamn skrivs inga stamtavlor ut.
Befintligt stamnamn: Om du redan har ett stamnamn
som är godkänt i något annat förbund eller tidigare IDP,
ska du skicka in en ansökan om överföring (samma blankett som används för ansökan av nytt namn) till WCF och
bifoga kopia på stamnamnsbeviset.

Honkattens

- stamtavla (original) om hon inte är registrerad i SNRF  
OBS! Ingen kopia behövs om honan har SNRF-stamtavla
- navelbråcksfrihetsintyg
- intyg på att katten har njurcysteundersökts (PKD) (OBS!
rekommendation för perser och exotic)
- hörselintyg oavsett ras om katten är vit - BAER-test rekommenderas (blir obligatoriskt från 2016)
- intyg på att katten är fri från polydaktyli om katten är av
rasen Maine Coon (kan skrivs in på baksidan av pärmen)
- bevis på kattens senast tagna titel (= bedömningssedel
med kattens namn påskrivet)
- intyg på PRA-test för raserna ABY, SOM, SIA, OSH, SYS,
PEB, DSP, BAL, OLH SYL och OCI

KOMPLETT REGISTRERINGSANMÄLAN

i 1 ex, ska vara SNRF tillhanda senast 3 månader efter kullens födelse. Därefter blir det dubbel avgift per stamtavla.
/Se SNRF:s stambokföringsreglemente paragraf 5.3/
Ankomstdatum för sist inkomna dokumentet kommer att
gälla.
AVGIFT

Avgiften för stamtavlorna ska betalas i förskott. Bifoga gärna kopia på kvittot eller skriv betalningsdatum på registreringsanmälan. Inga stamtavlor skickas förrän avgiften är
betald.

Glöm inte att läsa stambokföringsreglerna, som
finns på hemsidan!

BILAGOR

Om du inte fick dem när du blev medlem, finns de
på hemsidan eller hör av dig till sekreteraren.

Tillsammans med registreringsanmälan ska följande dokument skickas in när en eller båda katterna används i avel i
SNRF första gången:

Ladda hem lathunden för uppfödare från
hemsidan

Hankattens

- stamtavla (original), om hanen ägs av uppfödaren men
har stamtavla från annat förbund (måste omregistreras)
- kopia på stamtavlan om hanen lånats av annan person i
annan förening
- testikelintyg - katten måste ha fyllt 6 månader när denna
kontroll görs
- navelbråcksfrihetsintyg (står säkert på baksidan av pärmen)
- intyg på att katten har njurcysteundersökts (OBS! rekommendation för perser och exotic)
- hörselintyg utfärdat av veterinär oavsett ras om katten
är vit

Alla avgifter ska betalas i förskott!!
Alla blanketter finns på hemsidan under
blanketter.

OBS!! ! OBS! Räkna med att det tar minst
3 veckor från ankomstdatum för sist inkomna

papperet att få stamtavlor OBS!!! OBS!!!
Har du frågor - kontakta sekreteraren eller
stambokföraren!

följande Nya medlemmar hälsas
välkomna i SNRF
Andrea Svensson, Storvreta
Anris Ernstsons, Kista
Anita Davidsson, Motala
Anna Nilsson, Mörbylånga
Ann-Christine Lindkvist, Märsta
Ann-Kristin Sjöberg, Uppsala
Anya Söderlind, Örnsköldsvik
Carl Gelius, Västerås
Hanna Bozkurt Åhmna, Vittinge

Helena Wahlström, Knivsta
Elisabeth Warfvinge, Falun
Erik von Essen, Stockholm
Ewa Westergreen, Vreta Kloster
Jessica Bergsten, Örebro
Jonathan Jaginder, Halmstad
Johan Angelöf. Näshulta
Karolina Jarlsborg, Trelleborg
Katalina Engdahl, Stockholm


Katja Nylund, Svartsjö
Malin Andersson, Västra Frölunda
Marie Louise Wramsby, Västra Frölunda
Marie Nordh, Sala
Mathea Törnsten Stärner, Växjö
Sofia Törnsten Stärner, Växjö
Tobias Malm, Bagarmossen
Ulrika Gustafsson, Växjö
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ORDFÖRANDEN
HAR ORDET
Hej alla SNRF-vänner!
Mitten av september snart och hösten är verkligen på väg. Mörkret kommer tidigt och pysslet med att ”göra vinter” i trädgården har så smått börjat. Men ännu är gräset grönt och behöver klippas. Och ingen frukt finns det på träden. Torkan under
vår och sommar är boven, tror jag.
Tyvärr, tyvärr tvingades vi ställa in vår höstutställning i Gimo och det beklagar vi alla. Många som anmält sig blev naturligtvis
ledsna, men vi hade inget val. Efter två utställningar i den ack så trevliga, men MYCKET dyra lokalen i Upplands Väsby hade
vi gjort två förluster på sammantaget många 10.000-tals kronor. Vi gjorde en kalkyl på hur många betalade bedömningar vi
var tvungna att ha för att gå plus/minus noll eller möjligen en mindre förlust, men vi hamnade långt under det strecket vad
gällde anmälda katter. Alltså var det bara att ställa in då vi inte kan ta på vårt ansvar att tömma vår kassa totalt.
Det kändes verkligen hur tråkigt som helst.
Hela det här problemet grundar sig i den totala bristen på lokaler i vårt närområde. Jag skrev om detta redan förra gången
och det har inte blivit bättre, snarare värre. Pernilla har lagt ned ett jättejobb på att jaga alla möjliga hallar och lokaler men
tyvärr utan resultat. Vi har skrivit ett brev till Uppsala kommun, som har totalt pälsdjursförbud i alla anläggningar och ber
dem ompröva det för i alla fall någon av de många hallar som finns i Uppsala. Ännu hoppas jag att frågan inte är avgjord,
men vi får nog vara beredda på att de säger nej.  Jag har förstått att många kommuner runt om i landet har samma policy
vad gäller pälsdjur och många djurklubbar har samma problem som vi. Men det blir man ju inte gladare av!

Jag vill ju gärna berätta något positivt ändå:
Nyligen har vi startat ett utbildningsprojekt inom klubben för att ta fram en bra och lärorik uppfödarutbildning. Vi hoppas
att den ska kunna locka många deltagare och speciellt de som är nya och kanske fortfarande oerfarna när det gäller allt som
man måste tänka på innan man skaffar kattungar.
Kursen kommer att vara nätbaserad, som man kommer att kunna sitta hemma vid datorn och lösa uppgifterna.
Målet är att den ska vara klar till årsskiftet eller strax därefter. Mer information följer i nästa nummer av Mästerkatten.

Och jag slutar som alltid med en rapport från Källbokatterna:
Nu med hösten är det lite lugnare i kattebo. Alla verkar förbereda sig för den mörkare årstiden igen och sover mera. De har i
alla fall hämtat sig från sitt stora äventyr med Korren! Det kan du läsa om på annan plats i detta nummer av Mästerkatten.
Och det är inte så tokigt att krypa ihop med en god bok och en kramig katt eller två när höstmörkret och höstregnet faller
utanför – gör det!

Wiveca
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DEAR MEMBER OUTSIDE
SCANDINAVIA
Summer has passed but still we have flowers in the gardens and rather
warm weather for the season.
September is not too bad!
Regrettably, we had to cancel our autumn show this year. We are very sorry to do so, but
we had no choice. After two shows in an extremely expensive show hall, we calculated
with the number of payed competing cats we need to get even for this coming show, but
we failed to attract that number of cats and exhibitors. And all is due to our main problem
to find show rooms that allow animals.
We have at least some good news; A few weeks ago, we started an education project for new breeders.  
The education program will be open to all our members and the program shall be distributed on the internet. We hope for
many students and that we shall be able to reach everyone who needs to improve their knowledge in the delicate subject
of cat breeding.
The education will cover all necessary elements from applying for a new cattery name to selling the kittens. Focus will be
on our club rules and Swedish law concerning treatment of cats. Our goal is to release this education to our members in the
beginning of 2018.
We wish you a good autumn season until next time.

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

Till minne
Det är med sorg och saknad som vi nåtts av beskedet att vår hedersmedlem Rina Matthiessen den 17 augusti har avlidit efter en tids
sjukdom. Rina har ägnat en stor del av sitt vuxna liv åt att arbeta för
katter, både genom avelsarbete främst inom Europé och senare kontrollavelsarbete för Devon Rex.
Rina var också författare till många uppskattade skrifter och böcker
om katter. Den mest kända för kattsverige var ”Kattraser från A-Ö”
utgiven 1994.
Rina blev 87 år gammal. Hon kommer att minnas som en av våra
stora kattprofiler i landet

Bilder på de båda böckerna från 1994
och 2000 som SNRF har den stora
glädjen att äga.
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Skogisarna, Korren och jag
Norska skogkatter som lämnat de första ystra åren bakom sig är för det mesta lugna och fridsamma djur.
Så också rätt så lata pensionärer som jag själv. Det händer inte så mycket under vanliga dagar här hemma
utan livet går i sin vanliga, ganska tysta lunk.
Så icke en onsdagseftermiddag för några veckor sedan:

sig för något som kan likna motion på de sista fem åren, var
med och härjade!

Jag kom hem efter ett kortare ärende. Det var vackert väder
så dörren till kattgården stod som vanligt öppen. I stället för
den vanliga högen av snusande skogisar på min säng möttes jag av ett gäng främmande varelser, icke olika Bengaliska
tigrar vaktande på ett fett byte. De låg blixt stilla och färdiga
till språng i en halvcirkel runt en klädkista, som jag har i hallen. Inget annat syntes till. Mycket mystiskt. Förmodligen en
liten mus, tänkte jag och började fundera på hur jag skulle
få ut den ur huset utan alltför stort rabalder. Det har hänt
förr och brukar fungera utan
blodsutgjutelse. De små mössen
brukar förstå på något sätt att de
blir räddade och man kan lätt ta
dem i en bit hushållspapper och
bära ut dem på garanterat kattfritt område. Alltså hämtade jag
en ficklampa för att lysa bakom
kistan och en bit papper.

Nu var goda råd dyra! Bästa att skaffa dem. Jag ringde och
frågade ett par vänner om råd och fick tipset att försöka
locka den till fönstret med något ätbart. Vad äter ekorrar?
Nötter förstås. Fanns inga. Kom till sist fram till att det som
jag kunde bjuda på var grankotte och gurka, intressant kombination. Alltså ut och plocka några kottar som såg fröiga
ut och skära små gurkbitar. Radade upp denna meny på i
fönstret och väntade. Ingen reaktion från Korren. Måste jaga
fram honom. Han fick en lätt
putt i baken med en linjal och
satte därmed i gång ett nytt
race över skrivbord, stolar,
dator och skrivare. Ja, han
var precis överallt utom vid
fönstret.
Efter en stund gav vi båda
upp. Korren återvände till
sin bas under hurtsen och
jag satte mig vid datorn och
arbetade. Katterna tröttnade
också och gick till reträtt. Nu
hade det gått många timmar
och det var på väg att bli kväll.
Dags för middag och Rapport
på TV. Jag ville ju gå och lägga mig senare i ett ekorrfritt hus,
så jag beslöt att vänta till dess att katterna gått och lagt sig
på sina vanliga sovplatser och sedan göra ett sista försök att
återge friheten till denna lilla illbatting.

Vi var två som hoppade till och
skrek: Jag själv som blev hur
förvånad som helst och den lilla
ekorrungen som satt där och
tryckte, men gav till ett rejält tjut
och hoppade minst 20 cm rakt
upp i luften. Katterna stämde in
med varierande grad av stridstjut.
Ekorren, som naturligtvis genast döptes till Korren fick därmed eld i baken; den lämnade sin skyddade plats och skuttade snabbare än vinden in i mitt arbetsrum, tog ett jätteskutt
in i en bokhylla och kröp ned bakom böcker och pärmar som
stod där ivrigt jagad av katterna. De hade inte en chans mot
denne lille blixtsnabbe krabat, så han räddade sig bakom
Björn Lundéns bok om ”Bokslut och Årsredovisning”. Endast
två små öron var nu synliga.  Kattmaffian formerade sig på
golvet nedanför och avvaktade. Jag började plocka ut pärmar och böcker ur bokhyllan och försökte fösa ut katterna.
De vägrade naturligtvis. Men Korren anade oråd och gjorde
ett nytt lyckat utbrytningsförsök. Nu hittade han en fristad
under min skrivbordshurts och jag kände att det var dags att
pusta ut en liten stund. Att fånga den med handskar på hade
jag nu lärt mig att det helt enkelt var omöjligt. Alltså måste
den hitta en väg ut själv. Lyckades få ut kattbrigaden under
grava protester och öppnade sedan fönstret och stängde
dörren. Nu går han nog ut tänkte jag och väntade en bra
stund innan jag smög in igen för att titta.

Katter är ju som katter är och anade argan list. Här skulle
ingen Korre släppas över bron! De vakade ganska länge vid
dörren och också över mig och vad jag kunde tänkas hitta på.
Men till sist vid ca 21.30 hade de tröttnat och gått till sängs.
Jag lyckades stänga in dem allesammans i olika rum och nu
var det dags! Korren skulle ut. Jag smög mig in i arbetsrummet efter att ha öppnat dörren till kattgården och greppade
min linjal igen. Puttade på Korren och fick fart på honom
direkt. Och tänk – efter några misslyckade försök att hitta
dörren och några varv till i rummet fick jag ut honom i hallen
och fram till kattgårdsdörren. Den lille filuren stannade upp
en halv sekund på trappan ut och vips var han försvunnen
genom det för honom ganska glesa nätet och rann in i skogen där han hör hemma.
Vilken lättnad! När jag släppte ut katterna igen for de runt
överallt och letade efter Korren förstås. Men de fick dra sig
tillbaka besvikna. Jag undrar fortfarande lite över, hur han
kom in. Han måste ha blivit jagad av någon katt för att de
skulle ha tagit honom tror jag är uteslutet. Han kunde minsann försvara sig. Utmattad gick jag snart också till sängs och
vaknade nästa morgon till en välsignat ekorrfri dag. Korren
har inte setts till sedan dess. Tror kanske att han lärde sig att
kattgårdar inte är de bästa platserna att skutta runt i.

Döm om min totala förvåning, när jag försiktigt kikade under
hurtsen låg Korren där och sov! Hade han funnit sig till rätta
och flyttat in för gott? Nu kom förstås katterna sättandes (de
hade vilat sig och var redo för nya friska tag) Nu gjordes det
utfall mot hurtsen, varje gång skrek Korren i högan sky (jag
lovar att ekorrar kan skrika ordentligt) och katterna backade
undan. Till och med gamla Kajsa, som inte har intresserat

/Wiveca
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Happy Cat Club - GRILLTRÄFF
Den 15 juli startade jag bilen och for mot Arboga. Men först ett stop i Eskilstuna för
att hämta upp en vän, Anci Lund-Hurtig. Vi var bjudna hem till Bitte Magnusson på
en grillträff med andra kattnördar.
Vi hade med oss det vi ville grilla, tillbehör och dryck bjöd Bitte och hennes man på!
Vi kom fram och var snudd på de första. Fick gosa med urgulliga kattungar, långhårsbritter är ju bara äckligt söta! En efter en troppade fler medlemmar från Happy
Cat Club in. Tyvärr var det många som inte kunde komma men vi som kom fick njuta av en underbar em, härliga
katter, strålande sol och urmysigt sällskap!
Finns det något bättre än god mat i glada vänners sällskap? De få män som var med stod först vid grillen och
efter avnjuten måltid så flydde de in i deras ”mancave”. Vi fruntimmer satt kvar i solen och babblade. Tyvärr
fick jag avrunda kvällen tidigare än jag velat. Hade en skadad häst som skulle få penicillin i tid.
Så efter 4 härliga timmar som bara rusat förbi, vände vi bilen hemåt mot Stallarholmen.

Grillmästarna i full aktion.
I väntan på förtäringen
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pärlugglan's brittuppfödning
Jag heter Helene Karlsson och är 43 år och boende i Stallarholmen, Strängnäs. Jag har en tålmodig man, en 4-årig son och snart 7 katter, sex av rasen
Brittiskt korthår och sedan ett Brittiskt långhår. Lägg därtill en nordsvensk
brukshäst och en bunt höns.
Mitt Stamnamn Pärlugglan’s
registrerades 2007 i   Sverak men 2015   gick jag
över till WCF. Jag har väl
fått ett tiotal kullar på
dessa år. Vissa år inga och
somliga andra har det blivit 1-2 kullar på ett år. Från
2016 så har vi godkänt av länsstyrelsen att ha 4 kullar.
Anledningen till att det blev en Britt var att jag såg Whiskasreklamen under tidigt 2000-tal och drömmen om en svartsilvermönstrad kisse väcktes. Vi hade redan 2 vanliga huskatter men jag ville ha en mönstrad kisse. Jag fick kontakt med
en relativt ny uppfödare i en närliggande stad, en kontakt
som vi håller än idag. Vi hälsade på och jag gillade honkatten hon hade. Hon hade även köpt en sällskapskisse till sin
avelshona. Ett år senare fick hon en tjuvparning mellan den
silvershadedfärgade honan och
en svartsilverspottad hanne. I
den kullen valde jag en underbar svartsilverspottad hanne.
En underbarare och mer speciell katt kommer jag aldrig få!
Vi ställde ut en hel del och han
blev champion och fick sina CACIP. Tyvärr kom vi aldrig iväg till
Norge så han kunde fått sin titel.

I dagarna fick vi avliva vår älskade svartsilverspottade herre. Han blev 13,5 år och det smärtar mig något
enormt fortfarande. Så mycket som påminner om honom, ingen som sitter i fönstret och väntar på mig när
jag kommer hem, som snabbt hoppar ner och står innanför dörren och viftar på svansen som en hund. Som sover på mina ben, som tjatar om mat, godis och glass!
En period så hade vi en hund, en svart labrador som jag lånade av min mamma. Mina bondkatter var aldrig så där jätteförtjusta i hunden, men min Britt sov på rygg i hundkorgen
tillsammans med hunden. Nu har vi en busig son, men ändå
kan han hantera våra katter utan större problem. Han älskar
att köra med laserpekaren så katterna far runt som yra troll.

Det blev underbara misstag så
hon valde att göra om parningen och då köpte jag en underbar goldenspottad hona. Hon blev min uppfödnings
första avelskatt och hon fick tyvärr bara 2 kullar. Behöll
en hona ur den sista kullen men hon blev aldrig dräktig trots att jag prövade med 3 olika hannar. Så tyvärr
dog den linjen ut där. Sorgligt, för trevligare individer har
jag inte mött. De var både keliga, envisa och clowner.

Idag har vi en rödsmoke, en svart, en blåsköldpaddsspottad, en cremesmoke vitfläck, en
Lilasköldpadda och
har tingat en svartsilversköldpaddsspottad.

Det blev ytterligare 2 honor därifrån och från den ena
har jag fortfarande linjen kvar. Dock så snöade jag in
på solida mer och mer. Hade en del strul med mina silverkatter. Livmodersinflamation, dålig mjölkproduktion, slarvig mamma osv så jag valde att avsluta dessa
linjer. En sund och enkel förlossning är det jag vill ha.

Samtliga
honor
och korthår. Sedan
har vi en crémevit långhårshanne,
numera
kastrat.

De första 4 åren ställde jag ut regelbundet men sedan
tröttnade jag på all väntan och att man ansågs som utböling osv. Annars tycker jag att det är bra att få sin katt bedömd, det ger ju en fingervisning om att ens katt är rastypisk
samt man får hjälp att se vilka brister individen har. På så
sätt kan man välja en hanne som kompenserar bristerna.

Jag älskar att Britten är som en
hund, alltid med utan att vara på en hela tiden. Det är en
sund och frisk ras. Oftast lugn även om vissa individer är små
galningar. De accepterar att vara innekatter utan problem,
något som är skönt då vi har lite väl nära till större landsväg.
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Forts. från föregående sida
En sak som oroar mig är att jag sett flertalet exemplar som börjar bli lite väl lika exotic. Korta nosar, stora ögon som lätt
rinner. Det motsätter jag mig, men tyvärr gillar en del domare den looken och framför allt ute i Europa. Detta är något jag
motsätter mig, jag vill att britten ska ha ett sunt utseende. Hade jag velat ha övertypade katter så hade jag köpt en perser
eller en exotic på en gång. Vi måste vara rädda om vår ras vackra utseende! Tänk på att persern såg mer eller mindre ut som
en Britt på 60-70-talet.
Så länge som jag kan kommer jag att ha dessa goa nallebjörnar! Det är en ras som passar oss helt enkelt! Att beskriva en
Britt med endast tre ord är svårt men om jag måste skulle jag säga:
Sällskaplig, trogna, personliga.
Textförfattare  
Helene Karlsson

GRATULERAR!

GRATULERAR!

TIllökning - vi har blivit fler

Strax innan detta manus blev klart för tryckning kom beskedet, att HAPPY CAT CLUB blivit godkänt
i WCF som patronagemedlem, vilket väl kan betraktas som ett provmedlemskap. Den här typen av
medlemskap måste förnyas varje gång WCF håller ett generalförsamlingsmöte (GA), till dess att man
har fått ihop 100 medlemmar. Ett GA-möte hålls vartannat år.
En patronagemedlem har samma skyldigheter och rättigheter som en förening som är huvudmedlem,
utom på en punkt. Man har inte rösträtt på GA-mötet.
Det här betyder, att uppfödarna i HCC härefter får sina stamtavlor skriva i föreningens namn, att stamnamnen registreras i föreningens namn, och sist men inte minst, Happy Cat Club kan arrangra egna
utställningar med SNRF som mentor.
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Min dröm om en kattgård
Många drömmer om att få ha en egen kattgård eller kunna näta in och inreda sin balkong till sina älskade
katter, lika så jag.  I flera år har jag drömt om att få bygga och inreda en kattgård. Min sambo och jag var
inte riktigt överens om hur och var den skulle vara eller se ut eller placeras. Funderingarna var många.
Ville inte att den skulle placeras långt ut på tomten då skulle det bli en hel del jobb med att  förflytta katterna fram och tillbaka och de skulle inte heller ha möjligheten att själva välja när de ville vara ute eller
inne. Då vi har en ganska öppen altan och inte hade några planer på att bygga in den så var inte något
alternativ till att bygga och näta in den.
Hyllor byggdes och monterades och broar sattes upp. Äntligen så började det likna nått! Jag började känna mig lyrisk!
Som en liten flicka som fått inreda ett dockhus. Ett dockhus
i större format där våra älskade, fullt levande ”Trasdockor”
kunde få busa och chilla i.

Sensommaren 2016 bestämde vi oss. Vi skulle bygga en kattgård på husets ena kortsida där vi har ett litet badrumsfönster där katterna kan gå ut och in. Vilken lycka det skulle bli
för alla parter.
Jag och min sambo Fredda satte oss ner och började planeringen. Kattgården skulle vara stabil och så ville vi att den ska
ha lång livslängd. Mätte och beräkna hur stor den skulle bli
och beräknade hur mycket materiel det skulle gå åt. När vi
var färdiga med planeringen så var det dags att åka till bygghandeln och sedan sätta planeringen till verket.
Vi grävde i marken som en ram och byggde sedan en form
som placerades en bit ner i marken där vi hade grävt för att
sedan kunna gjuta med betong. Det blev sedan som en klack
som stommen skulle stå på. Obehöriga som rävar har svårt
att gräva sig in och lika så får katterna svårt att ta sig ut samtidigt så skyddar betongen virket från röta. Efter ett tag så
var hela stommen klar och det skulle nätas in. Vi fann att rådjursnät var det perfekta valet för oss, bra bredd och längd.
En dörr byggdes så vi kunde ta oss in och ut samt en liten
trappa upp till fönstret.
Nu var äntligen själva kattgården klar men inredningen var
inte klar. Vi fick dock vänta med den tills denna sommar
2017. Nu var planerna igång igen!

Än så länge så är inte det riktigt färdigt. I efterhand så har vi
kommit på flera saker som vi vill fixa. Ett tak ska fixas då vi
märkt att de faktiskt vill vara ute även när det regnar men de
ligger nära husväggen på en vägghylla. Nu så börjar det även
bli lite kallare ute och vi kan inte ha fönstret öppet hela tiden
så nu så byggs det en ram med plexiglas och i denna ram
ska det monteras en kattlucka. Ramen ska sedan sättas fast
i fönstret som då kommer vara öppet och katterna kommer
att kunna gå ut lite som de själva vill, förutom nattetid förstås. Lite marksten ska läggas men spara en liten gräsplätt.
En liten vattenfontän kanske….Ja det är ju bara fantasin som
stoppar. En sak är iaf säker… Vi har lyckliga Ragdolls som äntligen får känna vinden susa i morrhåren!

Hur vill vi att våra kära Ragdolls ska få ha det? Hyllor? Broar?
Vi hade lite idetorka… Vi kom fram till att de skulle ha ett
litet hus. Fredda byggde och jag målade. Eftersom vi hade
färg kvar sen vi målade om vårat hus så blev även detta lilla
hus i samma färg. Gjorde små fönster och satte fast plexiglas
som fönsterutor så att det inte skulle bli drag i huset när de
vill ligga där inne för en liten siesta.  Vi ville inte att det skulle
sno så mycket markyta så då byggde vi fast det i husets vägg.
Efterom vi har en altan så måste de självklart ha en också!

Bakom tangenterna
Marie Nord, Lagadoll's ragdolluppfödning
11
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Flera bilder från Lagasoll's kattgård
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Princess spannmålsfria kattfoder är helt nytt för den svenska marknaden. Ingredienserna är från färska
råvaror och innehåller inga slaktavfall eller biprodukter. Endast råvaror av högsta kvalité i produkterna.
* Zeolite kattsand, en helt ny sand med högre uppsugningsförmåga och drygare
än bentonitlera!
* Eco Kattströ, Ett helt ekologisk klumpande strö, väldigt dryg och finns i två
varianter
* Princess Kattfoder finns nu i Sverige. Passa på att prova! Dina katter kommer
älska det.

Safe4 Desinfektion är äntligen här i Sverige. En helt biologiskt
nedbrytbart produkt som rengör och eliminerar bakterie och virus
samt mot tre smittor i alla 4 varianter/dofter. (fågelsjukdomar,
fågelinfluensan, influensor som kommer från däggdjur och
generella smittor), Använd dessa produkter för rengöring hemma!
Safe4Desinfektionsrengöring – rengör effektivt och tar bort ev smittor
Odour Killer – Tar effektivt bort kattkiss, röklukt och andra svårborttagna
lukter
Hand foam – effektiv handdesinfektion för att inte sprida bakterier eller
virus mella djur eller människor

Välkommen in till Web-shoppen!
https://manaxpet.se/

Vid första order får ni 15% rabatt både på enskild och
storpackspris!!

Använd denna rabatt kod i kassan: MANAXPET2017
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Stjärnkattens
Raskattförening,
med säte på Västkusten. Föreningen bildades 1995
av tidigare medlemmar i Föreningens Bohuskatten.
STJR är dotterförening till SNRF, som har hand om
stambokföringen för STJRs medlemmar.
Ordförande är Rose-Marie Kvillert

031 - 52 19 58

sekreterare Gun Gullberg

031 - 15 68 51

hemsidan har adressen
http://stjarnkatten.ccisp.com
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Hungriga gänget.
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Våra borttappade katter
av Peter Lundberg

Emellanåt skriver tidningar om katter (eller för den delen hundar) som efter många år på vift återförenas
med sina ursprungliga ägare. Det är till exempel katten Ernst som via sitt chip hittade tillbaka till sin ägare
efter nio år. Eller Hugo som kom tillbaka efter sex långa år. I vår tid är det främst tack vare chipmärkningen som katter kan återbördas till sina rättmätiga ägare men det finns berättelser om katter som varit
borta och själva hittat hem efter lång tid. Det är riktiga solskenshistorier som kanske bör ifrågasättas på
källkritisk grund. Om katten som försvann flera år tidigare och saknar chipmärkning undrar jag hur säkert
det går att fastställa att det verkligen är samma katt som nu kommit tillbaka. Visserligen lystrar katten
möjligen till sitt namn, men Måns och Sotis var ju åtminstone förr vanliga namn på katter. Särskilda kännetecken kan ju vara ett annat sätt att ta reda på om den hemkomna katten verkligen är den som försvann
flera år tidigare. Men minnet kan svika och önsketänkande ersätter objektiva bevis som foton på katten
som kan bekräfta den där vita fläcken som satt precis framför svansen på ryggen eller vad det nu kan vara.
Samtidigt måste jag erkänna att det är roligt att läsa om hemvändande katter och definitivt roligt för de
som verkligen är övertygade om att det är just deras bortsprungna katt som hittat hem igen.
Själv har jag aldrig varit med om en hemvändande katt, såvida man inte räknar med de katter som varit borta något
dygn eller så och kommit tillbaka. Däremot har jag vid ett par
tillfällen varit med om katter som hittat fram till en ny familj.
Båda tillfällena inträffade i mitt föräldrarhem på 80-talet. Lite
lustigt var det att katterna dök upp hos oss precis under fotbolls-VM 1982 och 1986.

Varken Kurre eller Måns hittade tillbaka till sina ursprungliga
ägare. Det jag ibland funderar över är vilka de var som blev
av med sina katter.
Var de mycket ledsna? Försökte de annonsera? Hur långt
ifrån mitt föräldrarhem kom de egentligen? De kunde ju ha
åkt med en långtradare från någon ort hundra mil bort. Vad
vet vi? Just nu känns det lite vemodigt att tänka på att ägarna
aldrig fick veta att de hade det bra i livet så länge de levde.
Kurre endast en kort tid medan Måns fick en värdig ålderdom. Kanske var de utslängda av någon som inte brydde sig
om dem och definitivt inte satt i åratal och väntade dem tillbaka. Eller också var det så. Jag skulle vilja kunna säga till de
för mig okända personerna att de hade det bra i livet och
varken blev överkörda, uppätna av någon räv eller mötte
svältdöden.

Var det måhända någon fotbollsfanatiker som helt glömde
bort sin katt eller var det en ren tillfällighet att det var just
fotbolls-VM? Kurre kom 1982 men fick tyvärr en knäledsfraktur ganska snart och fick somna in till allas vår sorg. Måns,
som kom 1986 var en ståtlig svart herre med stark integritet
och vassa klor. Han ville helst vara för sig själv och hade ett
favoritställe i källaren där han boade in sig. Måns fick somna
in hos veterinären någon gång runt sekelskiftet då han uppnått en ansenlig ålder på mellan 16 och 20 år. Det är svårt
att säga exakt men någon hade i alla fall låtit kastrera honom
innan han dök upp vid fotbolls-VM 1986 så nog var han åtminstone ett par år gammal.

De fick ett nytt hem där de mötte kärlek och omsorg.
************************

Nu är Celcius trött!
(OBS! Katten på bilden har inget med texten ovanför att göra)
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ORKK i solbergelva

Den tröjan skulle man allt vilja ha!

Tre SNRF-utställare i panel

Domarna i Drammen: Artyum Mineev för första gången i Skandinavien,
Helena Schevchenko, Irina Guseva och Åsa Broing.
17
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På GA-mötet i år godkändes den första WCF-föreningen i Finland. vid namn 4Start. Föreningen är en patronage sådan och har föreningen CATO i Estland som sin mentor. Några av
4Stars medlemmar ställde ut på vår utställning i maj i år.
4Stars kommer att hålla sin allra första utställning i november, och man hoppas naturligtvis
på att många svenska utställningen åker över och ställer ut sina katter där.
Adressen till hemsidan, som är få finska, engelska och ryska, är www.4starscatclub.com.
Man har dessutom en facebooksida som heter www.facebook.com/rotuyhditys4stars.
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Katter i ordstäv och historia
(av Peter Lundberg)

”När katten är borta dansar råttorna på bordet”
Det finns många uttryck och talesätt som på något sätt anknyter till katter och kattvärlden. Deras egentliga syfte är inte att säga något om katters beteende eller någon föreställning om katter utan ofta handlar
det om att säga något om människor med katternas hjälp. Men är det den elaka kattens frånvaro som
gör att råttorna får friheten att dansa eller är det de upproriska råttorna som tar tillfället i akt när den
ansvarsfulla katten är borta?
diga, som alltid går sina egna vägar och inte har några
betänkligheter vad gäller att sno finfåtöljen för en
liten tio-timmars sovstund. Den kattlika egoismen kan
för den delen ses både i positivt (självständighet) och
negativt (egoism) ljus men i mörkret är vi allihop lika
goda kålsupare eller av samma skrot och korn.

Lättare är det att förstå uttrycket ”arga katter får
rivet skinn”. Om ”katten” blir arg och går till attack så
blir det garanterat ”rivet skinn” hos båda ”katterna”.
Men hur är det med ”katten på hett plåttak”? För att
förstå den liknelsen får man nog känna till Tennessee Williams pjäs som utspelar sig i den amerikanska
södern och de slitningar mellan de gamla konservativa
idealen och mänskliga erfarenheter som beskrivs. Alla
ljuger för alla för att upprätthålla skenet och människorna blir till katter som försöker balansera på ett hett
plåttak. Det blir väldigt hett men ingen vill låtsas om
det. Vilket lidande.

Hur som helst, katten som djur har en särskild plats
i mänsklighetens tänkande. Det sägs att de gamla
egyptierna tillbad katter men i det gamla svenska jordbrukssamhället specificerades inte ens katterna vid
bouppteckningarna eftersom de ansågs värdelösa som
bruksdjur. Otacksamt kan man tycka eftersom de ju
faktiskt tog råttor och höll efter sjukdomar som spreds
via råttorna.

Efter denna korta snegling in i den kulturella världen
kan vi fundera över varför ”alla katter är grå i mörkret”
eller hur det kommer sig att ”katter har nio liv”? Det
vetenskapligt fysikaliska svaret på det förstnämnda
påståendet är att färger inte syns när det inte finns
tillräckligt med ljus. Då är det inte bara katter som blir
gråa utan allting. Ordstävet vill visa att vi alla moraliskt sett är vare sig bättre eller sämre än andra. Men
varför skulle man inte kunna tala om kossor, hästar,
vildsvin, grävlingar eller pungråttor i stället för katter?

Ännu mer obegripligt är det då att de medeltida myndigheterna dödade katter vilket orsakade att råttstammen ökade vilket i sin tur ledde till att digerdöden tog
ännu fler liv. Nu var det kanske inte  kattutrotningen
som var grunden för digerdödens framfart men det
verkar ju trots allt idiotiskt att döda katterna snarare
än råttorna. Katten har i alla fall överlevt människornas tokiga påfund, vare sig de dyrkas till den grad att
de dödats och begravts för att beredas tillfälle att få
följa sina mänskliga ägare in i de gamla egyptiernas
dödsrike, eller om de antagits bringa olycka för att de
varit svarta och korsat människors vägar.

Varför är det just katterna som omnämns? Är det så
att katten som husdjur är något vi antingen älskar
eller hatar. De flesta har någon form av känslomässig
relation till katter och ibland hör jag hur människor
beskriver sig själva som katt- eller hundmänniskor
vilket får mig att tänka på ännu ett ordstäv. Det sägs
ibland att ”de är som hund och katt” vilket betyder att
de aldrig drar jämnt och alltid bråkar. Det faktum att
just katter omtalas är nog för att de ses som självstän-

Det och att de vanligen alltid landar på tassarna om
de faller från höga höjder är nog förklaringen till att
katter anses ha nio liv.
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titelkatter
ORKK Solbergselva 26-27 aug 2017
Premier of Europe
Buffalo's Aslan - NFO

Celcius, huskatt fick den här fina pokalen med sig hem från Solbergselva, där
han blev bästa Huskatt totalt på lördagen.
Ägaren heter förstås
Michaela Karlsson

Champion

Mhorrses Caipirinha
NFO nts 22

Premier of Europe

S*Catsson's Stina,

Ägare  Marina Jonsson

MCO ns 09 22

båda två ägs av Mia Karlsson

följande titlar togs på SNRFs utställning i maj
Internationell champion

Aramis Denny Moor
BRL c

Ägare Anita Medqvist-Göthlund

Internationell Champion

Rozehip's Purple Rain
BRL c

Ägare Anita Medqvist-Göthlund

Champion

Mhorrses Sahara
NFO n 22

Ägare Marina Jonsson

World Premier

Champion

Pardic's Beatrix
BEN ns 24

Ägare Ellinor Berglund

Champion

Mhorrses Kalahari

Just a Gigolo from Town-House

Ägare Charlotte Erikanders

Ägare  Marianne Johansson

NFO nt 23

BRI a

internationell premier

S*Palace&Mains Cherry Garcia

Internationell Champion

BRI n 24

Rozehip's Cookies and Cream

Ägare Bitte Magnusson

BRL d 03

Ägare Anita Medqvist-Göthlund

Champion

Great News Chianti
Champion

DK*Amos Ivar
SBI c 21

Ägare Ann Madsen

BRI n 21 33

"Kalle" är jättenöjd med sin fina
titel, speciellt som han hu har fått
gå i pension.

Ägare Marie Malmberg
Champion

Qtcat Jackpot By Christelle
BRI c 21 33

Champion

grand internationell
premier

Mhorrses Amber

MCO n 09

Ägare  Marina Jonsson

Buffalo's Marilyn Manson

NFO nt 03 22

Ägare Carolina Samuelsson
internationell premier

S*Telgebrgs Olivi
BUR n

Ägare Irene Karlsson

Ägare Mia Isaksson
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premier

Metsäkansan Menninkäinen
BUR d

Ägare Tuuli Larva

internationell champion

grand champion of europe

Gilluwe Noksas*LY
CRX f

Ägare Alexandra Holmgren

Twinkle Ideal

Ägare Alexandra Holmgren

Ägare  Ann-Sofie Oxenborg

grand internationell
champion

Pixie Fay Enchanted River
CRX f

Yum-Bo's Snow Chrystal
SIA w 67

Ägare Gunnel o Bo Hedberg

champion

Pixie Fay Glorious Battle
CRX n

grand internationell
premier

SFS f 03 23

champion

Zoot's Eileen
SPH w 63

Ägare Martina Egerbrandt

internationell premier

GoodWibes Totilas
OSH n

Ägare Anna Andersdotter

Ägare Alexandra Holmgren
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Reserverar mig för att eventuelt ha
missat några katter.
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Spännande forskningsprojekt –
Jamar katter olika i olika delar
av landet?
Ett forskningsprojekt har startats vid Lindköpings universitet för att ta reda på, om
katter jamar olika i olika delar i vårt land. Deltagare i projektet är ett 30 tal katter
från Östergötland, Stockholm och Skåne. Projektet varar i fem år, men forskarna
tror sig redan nu ha belägg för, att katternas ”mjau” har olika språkmelodi, beroende på var de bor. Alltså är det inte omöjligt att katter jamar med dialekt!
Även kattägarnas språk kommer att undersökas. Man tror att kattägarens språk och satsmelodi, när man talar till katten har betydelse för kattens språkutveckling.
Dialekter hos djurarter har påvisats tidigare; bland annat har visats att valar har sex olika
dialekter – enbart i Nordnorge!

Talar upplandsdialekt med
norskt brytning?

Man frågar sig nu stillsamt hur det egentligen går till om man som  kattägare importerar en
katt från till exempel Ryssland eller Frankrike?  De nyanlända kanske har jätteproblem med
att ”prata” med sina nya kattkompisar? Mästerkattens redaktion kommer att följa
dialektprojektet med spänning!

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

S*Catsson's *Stina på Maine Coon Kattens utställning i Nyköping
den 23 september.
Kajsa, som hon kallas hemma vann sin klass.
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mera stambokföring
Registreringsanmälan
Skicka in registreringsanmälan i god tid, dvs helst när kattungarna fyllt ca 3 veckor.
OBS! att ankomstdatum är lika med den dag då sista dokumentet är sekreteraren tillhanda. Tiden
räknas alltså inte från det att pengarna kommit in utan när sista papperet kommit.

Vita katter
måste hörseltestas med BAER-metoden innan de få 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 förening,
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. I de flesta
andra länder skriver man inte in numren i sista ledet. Vi gör det för att vi vill leverera kompletta
stamtavlor.
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 registreringsnummer.  
Stambokföraren har hittills själv letat efter katterna på internet, men den sysslan tar väldigt mycket
tid, och hon måste därför sluta göra så.

Tänk på Samvetet och
nya katthemmet
pg 21 06 13-6

Tänk på alla katthem, som gör
ett jättejobb med alla övergivna
katter rumt om in landet.
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WCF-utställningar 2018

Mars.................... 24 - 25.......... FHK...........Varberg................................... World Show
April alt Maj . ........................... SNRF.........???......................................... dubbelutställning
September . ............ 8 - 9.......... ORKK.........Solbegrelva............................. dubbelutställning
September................................ SNRF.........???.......................................... dubbelutställning
Oktober............... 20 - 21.......... FHK...........Varberg................................... dubbelutställning

när du vill ställa ut på andra WCF-klubbars utställningar,
i Sverige eller utomlands, skicka anmälan till:
Alexandra Holmgren
Wemevägen 9, 136 71 VENDELSÖ

alexemt@hotmail.com

Anmälningarna kan skickas in via email!
På WCFs hemsida under Show Dates publiceras alla WCF-utställningar i hela världen.
Där hittar man datum och plats för utställningar i t ex Estland, Lettland och Tyskland.
Via länk på SNRFs hemsida kan du anmäla dina katter on-line till 
våra egna utställningar.

ADRESSBYTE
Om du har bytt postadress eller
emailadress
hör av dig till sekreteraren
snrf.sekreterare@outlook.com
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WCF-anslutna föreningar i
Norden
Oslo Rasekattklubb - ORKK
http://orkk/wordpress.com/
Ordförande

Anne Hoffsbakken
godis2@online.no

Sekreterare

Wibekke Berge
+47 95 76 80 62
wibekke_berge@yahoo.no

+47 95 92 03 60

HAPPY CAT CLUB
http://www.happycatclub.org
Ordförande

Bitte Magnuss
076 213 45 61
Bitte_3@hotmail.com

Sekreterare

Maud Isgren
0709-808 685
maudisgren@hotmail.com

Sveriges Nya Raskattförening - SNRF - se sidan 2
Stjärnkattens Raskattförening - STJR
stjarnkatten.se
Ordförande

Rose-Marie Kvillert
031-52 19 58
loreleis1984@hotmail.com

Sekreterare

Patrik Axelsson
031-53 21 371
patrik@runnercats.biz
Den första finska WCF-föreningen

4 Stars ry - www.4starscatclub.com
Ordförande:

Olli Grön

Sekreterare:

Julia Juutilanen
+358 407 677 181
4starscatclub@gmail.com
www.4starscatclub.com

Föreningen Hallandskatten FHK
http://www.hallandskatten.com

Ordförande Ann Öberg -

0340-430 06

ann.oberg@blixmail.se

KustKatten - KKN
http://kustkatten cybersite.nu/

Ordförande Anita Salo

demitos01@hotmail.com
26
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RASRINGAR
ABY-& Somaliringen

www.abysomali.se
ABYKLUBBEN

www.abyklubben.com
BENGALKATTEN

http://www.bengalkatten.nu/
BIRMASÄLLSKAPET

www..birma.se

MAINE COON KATTEN

SKANDINAVISKA KORATRINGEN

www.mainecoon-katten.se/

www.koratringen.com/

NORDISKA REXRINGEN

SKOGKATTSLINGAN

www.rexringen.nu

www.skogkattslingan.com/

OciS-Ocicats of Scandinavia

svenska Ocicatföreningen

www.ocicat.se/

www.sofocicat.se/

RAGDOLLKLUBBEN

spexus

www.ragdollklubben.com/

BRITTSÄLLSKAPET

www.brittsallskapet

RUSSIAN BLUE KLUBBEN

www.russianblueklubben.se/
Scandinavian Ragdoll Club

BRITTRINGEN

www.scandinavianragdoll.com/

www.brittringen.se

SIgNEringen

EUROPERINGEN

www.europeringen.se/
Föreningen Vangoran

www.vangoran.com/

www.signeringen.se
SIAMES-& ORIENTALGRUPPEN

rasring för raserna perser och exotic
www.spexus.se
ShynX!

www.softskins.net
SÄLLSKAPET SIBIRISK KATT

www.sibiriskkatt.nu/

THE MAINE CLUB

www.themaineclub.se/

www.sogrupp.se
SILVER NEWS

www.silvernews.se/

BIOLOGISK
NATUR-ligt
RENT
med reservation för ändringar!

Här gärna av dig om något inte stämmer

LUKT-, FLÄCKBORTTAGARE
& ALLRENGÖRING
EFFEKTIVT - MILJÖVÄNLIGT

www.naturligtrent.se
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Olyckor handlar inte
bara om svarta katter.

Agria Veterinärvård ger din katt trygghet livet ut:
ersättningsbeloppen minskar inte när katten blir äldre.
Försäkrar du din katt innan den blir fyra månader får du
det mest omfattande skyddet till 30 % rabatt första året.
Ring 0775-88 88 88 eller gå in på agria.se
Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.

amnlöst-8 1

2016-03-09

