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136 71  VENDELSÖ
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Sekreterare / Redaktör för MK
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Vice sekreterare
Maria Lööf
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169 62  SOLNA
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Maria.Loof@modernekonomi.se
Kassör
Maria Mattsson
Eriksgatan 9 A
epost:

070-821 60 85
752 18  UPPSALA
kassor@snrf.org

Ledamöter
Rose-Marie Ersson
072-928 41 71
Vintrosagatan 50
124 74 BANDHAGEN
epost:
rosie.ersson@tele2.se
Mia Isaksson
Ritargatan 4 C
epost:

754 33  UPPSALA
borje.oliva@gmail.com
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KONTAKTPERSONER
Medlemsärenden, adress- & namnändringar m m
Sirkka-Liisa Lundbergs
för adress se sekreterare

tfn 018-25 02 65
sekreterare@snrf.org

OBS! Anmälningar till andra WCF-föreningars utställningar
Alexandra Holmgren
Wemevägen 9, 136 71  VENDELSÖ

070-668 49 32
alexemt@hotmail.com

Webmaster
Mia Isaksson

borje.oliva@gmail.com

STAMBOKFÖRING
Stambokförare, alla hårlag

Louise Guézennec
Svanbergsgatan 5, 752 31  Uppsala       

tfn 072-252 43 11
louise.guezennec@gmail.com

Ansökan om stamtavlor, huskattbevis, transfer, ändringar,
omregistreringar, registreringsanmälan:

ska skickas till sekreteraren eller stambokföraren se adress till vänster.

Ansökan om stamnamn:

Alexandra Holmgren
för adress se vice ordförande

070-668 49 32
alexemt@hotmail.com

Alla blanketter som rör stambokföringen finns att ladda ner från hemsidan,
under rubriken Blanketter eller få hemskickat per epost eller post

A V G I F T E R / Fees for 2017

Medlemsavgift / Full membership för 2017

300:-/kalenderår    (€ 31)

Hel familj /Family fee för 2017

325:-/kalenderår    (€ 35)

Stödmedlem / Support member för 2017

150:-/kalenderår    (€ 16)

Tuuli Larva
Blodstensvägen 11-130 752 58 UPPSALA
epost:
tmllarva@gmail.com

Nytt Stamnamn /New cattery name 2017 750:- inkl. bevis o porto (€ 75)

Pernilla Söderberg
076-127 05 95
Solängsgatan 14
747 41  GIMO
epost:
pillan.hagg@gmail.com

Ny stamtavla / New pedigree

175:- (€ 17)

Omregistrering / Transfer of Pedigree

175:- (€ 17)

Revisor
Dagny Dickens
Lyckselevägen 84, 1 tr,

08-38 93 60
62 67  VÄLLINGBY

Revisorssuppleant
Vibeke Östvik
Valberedning
Louise Guézennec
072-252 43 11
Svanbergsgatan 5
752 31  UPPSALA
epost:
louise.guezennec@gmail.com
Boel Jiremar Hultén
epost:
lunketussen@spray.se

Överföring av stamnamn /
Transfer of Cattery name

200:- inkl. bevis o porto    (€ 20)

Transfer - alla

100 kr inkl. porto (€ 10)

Ändring begärd av uppfödaren

75:- till 175:- inkl. porto

Huskattbevis / Domestic Pet

75:-  inkl. porto  (€ 7)

SVENSKT Postgironummer: 11 69 49 - 9
Bankogironr 5239-0085
VID BETALNING FRÅN UTLANDET / Paymens from abroad
Nordea
Bic-kod (SWIFT-adress): NDEASESS
Sveriges Nya Raskattförening
c/o Mattsson, Eriksgatan 9 A, S-752 18 Uppsala, Sweden
Konto-Nr: 11 69 49 -9 IBAN SE47 9500 0099 6026 0116 9499

Föreningens officiella mailadress:
info@snrf.org
Adressen till SNRF:s hemsida f.n.:  www.snrf.org
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fiias funderingar
Klubbmästerskap

I slutet av februari åkte jag med som chaufför för att vara med på Happy Cat Clubs
andra klubbmästerskap i Frövi, en ort som jag kände till sedan min tid som "pappersarbetare". I Frövi fanns åtminstone på den tiden världens största kartongmaskin. Hur det är i dag, har jag givetvis ingen som helst susning om.
Det var trevligt att vara på en utställning utan förpliktelser, bara gå omkring och
titta på katterna, prata med folk och till slut landa på i sekretariatet och vara till
åtminstone lite nytta.  
I HCC finns folk som är helt suveräna på att
ragga ihop priser. Bilden visar en del av härligheten.
I slutet av augusti ska HCC arrangera sin allra
första internationella utställning, och känner
jag folket rätt, så lär ingen katt gå lottlös på

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.com

Framsidan
årets SNRF-katt
Miklagårds Gorm - NFO

ägare Marina Jonsson

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 2018
15 maj

MEDLEMSKAP mm avgifter

en dag upptäckte jag en funktion i vårt hemsidesprogram, nämligen att man kan
skicka ut fakturor till alla vars epostadresser finns där. Eftersom det där med inbetalningskort inte fungerar, snappade jag raskt upp idén och började genast fakturera årets medlemsavgifter.
Nästa påfund blev att skicka brev med medlemskort till dem som betalat avgiften.
Det kändes rätt att kunna bekräfta medlemskapet. Dessutom dök det upp en ny sak
som måste åtgärdas, nämligen GDPR - läs mer om det på sidan 6 - så det var mer än
lämpligt att skicka brevet. De som har angett sin epostadress, har fått brevet den
vägen, men en och annan har också fått brevet per snigelpost.
Faktum är att alla epostadresser inte fungerar. Det skulle vara bra med en koll, så
att det går att brevväxla den vägen.
i väntan på våren

När detta skrivs, i slutet av mars är det full vinter ute. Även om solen lyser från ibland en klarblå himmel, så lyser värmen med sin frånvaro. Vinden förstör det roliga
genom att vara kall och blåsa norrifrån. Visserligen har
några stackars krokusar gjort ett och annat tappert
försök att sticka upp huvudet vid söderväggen, men
mer än så tycks det ännu inte bli. Snödropparna är
knappt synliga, och endast ett par små knoppar syns
på julrosen. Jodå den där vita fläcken är en blomma
på väg att slå upp. För övrigt har den stackaren inte
fått en chans att blomma den här vintern.
Husets katter är ett kapitel för sig. Det är ingen ordning alls på dem när det gäller mathållningen. Sotis
äter femtioelva gånger om dagen, en matsked per
gång. Killarna vill ju också ha, men det går inte alls för
sig. De är tillräckligt tjocka ändå. Sotis har ju problem
med både tänder och mage, så hon måste äta små
portioner för att inte spy upp allting.
Vad tänderna anbelangar, så har hon inte många kvar, och därför föredrar hon allt
med mycket sås eller mousse. Det sist  nämnda kan hon ju bara slicka i sig.
Hoppas alla får en skön vår och försommar och så hoppas jag att
vi ses någonstans, t ex på utställningen i maj.
							
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 kan ta ca 4-5
veckor från det att sista papperet kommit in att

få stamtavlor OBS!!! OBS!!!

Har du frågor - kontakta sekreteraren eller
stambokföraren!

följande Nya medlemmar hälsas
välkomna i SNRF
Jeanette Börjesson, Uppsala
Hanna Fredholm, Storvreta
Louise Gustavsson, Uppsala
Eleni Zervou, Märsta
Martina Carlström, Jönköping
Ludwig Ernstsson, Jönköping
Moa Claëson, Vintrosa
Mattias Rask, Uppsala
Sandra Nyberg, Uppsala
Maria Söderberg, Vänersborg
Ingela Arback, Vendelsö
Thomas Mohlin, Åkersberga

Viktoria Bergqvist, Umeå
Jasmina Bergqvist, Umeå
Klara-Mi Bergqvist, Umeå
Birk Bergqvist, Umeå
Mia Lehtola, Hässelby
Nathalie Lehtola Sterner, Hässelby
Nova Lehtola Sterner, Hässelby
Anders Sterner, Hässelby
Christina von Wovern, Örkelljunga
Maud Olsen Johansson, Deje
Frida Marklund, Skärholmen
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ORDFÖRANDEN
HAR ORDET
Hej på er alla!
Just nu i mitten av mars finns det bara en fråga att ställa: När kommer våren????
Jag längtar så efter sol, värme, barmark och glada småfåglar, så att jag snart blir tokig....
Men medan vi väntar på att snön ska försvinna planerar vi för fullt för vår kattutställning i Uppsala i maj. Redan
är många katter anmälda och vi ser mycket fram emot, att samarbeta runt specialer med Brittsällskapet på
lördagen och med Nordiska Rexringen på söndagen. Vi ser fram emot att träffa er alla i Gottsunda!
Vårt årsmöte för 2018 hölls i Länsförsäkringar/Agrias lokaler i Uppsala den 3 mars och blev en mycket trevlig
tillställning, trots att vi inte var så många. Efter avslutat möte bjöds det på en härlig lunchbuffé, som Lena och
Pernilla hade ordnat med och därefter fick vi höra om nyheter i Agrias kattförsäkringar och som avslutning
berättade Vibeke Östvik om medicinska kattfoder, vilket var mycket intressant. Att så många olika besvär och
sjukdomar hos katt kan botas eller i alla fall lindras med hjälp av olika fodertyper och sammansättningar visste
inte jag.
Vad beträffar personvalen till styrelse och övriga funktioner, ställde alla som var valbara i år upp på ytterligare
en period, så samma gäng kämpar på!
Sedan sist har jag själv skaffat mig en helt ny erfarenhet: Jag har varit kattdomare på riktigt för en dag!
Jag blev inbjuden att tillsammans med Louise och ytterligare en domare döma på Happy Cat Clubs klubbmästerskap i Frövi utanför Örebro. Med var också vår egen Marianne Johansson, som dömde sidoklasser.
Visst har jag dömt huskatter i djurbutiker på Kattens Dag några gånger tidigare, men det här var något annat:
Här blev det att plugga standards för olika raser och titta på bilder på nätet. Jag fick tack och lov reda på
domarfördelningen i god tid och kunde förbereda mig, men lite nervöst kändes det allt!
På plats fanns över 70 katter och de flesta var, inte oväntat, Britter både långhåriga och korthåriga.
Och det gick faktiskt riktigt bra! Många deltagare var på sitt livs första utställning, både matte/husse och katt,
så de var nog lite nervösa de också. Hur som helst var det en jättetrevlig dag, som jag kommer att minnas med
glädje. Tack HCC för att jag fick vara med! Kanske ska jag bli domarelev, men jag är nog lite för gammal för en ny
karriär.
Och som vanligt en rapport från de fyrbenta i Källbo:
Alla mår bra och de väntar, precis som matte, på att våren ska komma. Men nu när ljuset kommer tillbaka
märker man att de piggnar till och är vakna mycket mera. För några veckor sedan hade de också ett sällsynt
besök utanför kattgården; tre stycken dovhjortar som verkade helt orädda för människor och mycket nyfikna
på katterna. En av dem hälsade på lilla Minerva nos emot nos! Och var fanns min kamera just då undrar ni
förstås... Det gör jag med, för jag stod bara och tittade på det spännande mötet.
Nu önskar jag er en riktigt fin och varm vår med glada och spralliga katter. Men fånga in
dem ibland och krama om dem – det är de värda!
Wiveca
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DEAR MEMBER OUTSIDE
SCANDINAVIA
Middle of March and still a heavy winter here in Sweden, with lots of snow everywhere
and cold days and nights. No sign of springtime yet, but it must come soon. We all long
for the sun, the first flowers and happy birds singing during the days!
But when our spring time show is to take place, we hope that summer is here. We have planned for WCF-rings
both days and also for a British special on Saturday and a special with all Rex cats on Sunday.
We really hope for a success, since we had to cancel the planned show in September last year due to lack of
cats.
This year WCF will also increase the number of shows in Scandinavia, since our new patronage club, Happy
Cat Club are preparing for their first International show. This will be very exciting. They are so inspired and so
happy to be able to do this. And they really know the noble art of inspiring exhibitors! In the middle of February they arranged an unofficial club show and managed to gather nearly 80 cats just from members. We are
really looking forward to support them during this adventure.
Our own club had our annual year meeting on March 3. We had a pleasant day in Uppsala with the actual
meeting, a very nice lunch and in the afternoon we heard two lectures, first news concerning cat insurance and
then a very interesting lecture about medical and special cat food.
We wish you a nice and pleasant spring season!  

Dataskyddsförordning - GDPR
General Data Protection Resolution (GDPR) eller på svenska Dataskyddsförordningen är en ny lag beslutad av EU och gäller i alla EU-länder från och med den 25 maj 2018.
Här i Sverige ersätter den nya Dataskyddsförordningen vår tidigare Personuppgiftslag som kallades
PUL.
Detta innebär att alla företag och organisationer, även SNRF, måste inhämta tillstånd från alla medlemmar och övriga personer, som kan förekomma i något av våra register eller publikationer för att kunna publicera personuppgifterna i något
sammanhang. Med personuppgifter menas personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Även en bild
på en person är att betrakta som personuppgift, även om namnet inte är uppgivet.
SNRF inhämtar inte personnummer från sina medlemmar, men väl de andra uppgifterna ovan. De register man som medlem
kan registreras i är följande:

Medlemsregister
Stamboksregister
Stamnamnsregister
Funktionäsregister
Utställningskatalog
Medlemmars namn eller bild kan förekomma i vår tidning Mästerkatten och på vår hemsida och på våra Facebook sidor.
Det är därför viktigt att du som medlem besvarar det brev som under våren kommer att sändas ut till alla medlemmar och
berörda, där det finns en plats för godkännande eller medgivande för publicering enligt dataskyddsförordningen. Om du inte
svarar, kommer vi att efter den 25 maj inte publicera t ex ditt namn någonstans. Exempelvis kan du inte stå med som ägare
till din katt i utställningskatalogen, om du ställer ut den på någon av SNRF:s utställningar!
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Skogisarna, Korren och jag
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happy cat club
Så var det då dags för  HCC 2:a KM och med en smula övertalning från Bitte
Magnusson, även min utställningsdebut inom WCF.
För min del var dagen varvad mellan att stå i köket och bre smörgåsar och
ordna med pastasallad, tillsammans med Monica och att få mina töser bedömda.  Som hjälpreda hade jag även med mig min 13-åriga dotter, som var till stor hjälp för mig och
andra under dagen. Hon fick nog dessutom blodad tand för detta med utställning och vill absolut göra
om detta igen.
77 katter var anmälda, så det fanns mycket fint att vila ögonen på och många tassar trampade runt under dagen och fick
sina bedömningar.  En otroligt positiv och trevlig atmosfär och många glada skratt fyllde lokalen, både från utsällare och
besökare.  För min del så var det, förutom att få träffa alla nyfunna vänner, dessutom extra skoj att få ett ansikte på flera
SNRF:are, som jag genom åren bara sett som profilbild på Facebook.  Att vi sen hade en väldigt rolig och pratglad Bengal
som burgranne, gjorde inte dagen sämre.
Allt var väldigt bra organiserat av ett härligt gäng, med Bitte i spetsen
och för att inte tala om alla ’goa gubbar’, som var till stor hjälp med att
ordna med de praktiska bitarna, som ju är en stor del när det gäller att
ordna med såna här event.  Förutom att det fanns flera trevliga montrar
med diverse kattrelaterade prylar så hade dagen också förgyllts med
lite kul sidoklasser, som bl.a bästa ögon och svans. Dessa bedömningar
gjordes av Marianne Johansson. Dagens domare var Wiveca Fransson
och Louice Guezennec och extra trevligt var att pensionerade SVERAK
domaren Solveig Mellberg tog sig tiden att komma och hjälpa till med
bedömningarna.
Dagens storslam togs hem av Karolina Bergqvist, vars katter
HumlaDumlan's Santana  kammade hem titeln Klubbmästare Raskatt och
huskatten Tiger - bilden till höger - som blev Klubbmästare i kategorin
huskatt.
Så ja, detta var en alldeles förträfflig debut, för en utställningsgröngöling
som jag. Om jag ska ställa ut igen? Absolut! Det var riktigt roligt! Dessvärre
knäppte jag inte en enda bild själv men min lilla Hannahlea´s Alice of
Allington kom iallafall hem med ett diplom. Alltid nåt.
Ett STORT tack till alla som gjorde denna dag möjlig!
Tiger Huskatt Klubbmäste

Hannah Heimonen
Hannahlea´s

S*Humle Dumlas Santana'
Klubbmäster 2018
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Utställningens enda bengal

En blåmaskad långhårig britt

Den charmigaste kattens diplom
Gosan med de vackraste ögonen enligt domare Marianne
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Protokoll fört vid SNRFs ÅRSMÖTE 2018-03-03
Länsförsäkringars huvudkontor i Uppsala
Närvarande: 11 personer enligt närvarolista
§1

Mötets öppnande
SNRFs ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat

§2

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

§3

Val av ordförande för mötet
Dagny Dickens valdes enhälligt till ordförande för årsmötet

§4

Val av sekreterare för mötet
Sirkka-Liisa Lundbergs valdes till sekreterare för årsmötet

§5

Fastställande av röstlängd
Röstlängden räknades till 11 personer, dvs 6 röster för majoritetsbeslut. Dessutom tillkom en 1 poströst.

§6

Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Marina Jonsson och Pernilla Söderberg.

§7

Fråga om årsmötet blivit behörigen kallat.
Fastslogs att mötet blivit behörigen kallat.

§8

Styrelsens årsberättelse
Verksamhetsberättelsen för 2017 presenterades. En justering gjordes i avsnittet Årets Katt.
Årsmötet beslutade godkänna verksamhetsberättelsen efter gjord ändring.

§9

Ekonomirapport
Den ekonomiska berättelsen presenterades. Årsmötet beslutade godkänna ekonomirapporten.

§ 10

Revisorernas årsberättelse
Revisionsberättelsen presenterades för årsmötet. Årsmötet beslutade godkänna revisionsberättelsen.

§ 11

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 11a

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2018
För första gången presenterades en verksamhetsplan och budget för 2018.

§ 12

Beslut OM stamboksavgift
Årsmötet beslutade om oförändrad stamboksavgift, dvs 175 kr.

§ 13

Beslut om stamnamnsavgift
Årsmötet beslutade om oförändrad avgift för nytt stamnamn, dvs 750 kr.

§ 14

Beslut om årsavgift för 2018
Årsmötet beslutade att alla årsavgifter ska vara oförändrade, dvs
- huvudmedlem
300 kr
- hel familj inkl. huvudmedlem
325 kr
- stödmedlem
150 kr
- kattungeköpare "prova-på-medlemskap"
75 kr

§ 15

Beslut om övriga avgifter
Årsmötet beslutade om enligt följande:
- omregistrering
- alla transfer oavsett ändamål
- överföring av stamnamn från  annat förbund eller gamla IDP
- ändring i stamtavla
- huskattbevis
10
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§ 16

Val av styrelse för 2017
- vice ordförande
2 år   
- sekreterare
2 år  
- 2 ledamöter
2 år  
- revisor
1 år  
- revisorssuppleant   1 år  

§ 17

Val av firmatecknare
Årsmötet beslutade att ordföranden och kassören har rätt att teckna firma var för sig.

§ 18

Frågor väckta av styrelsen
Inga frågor hade väckts av styrelsen.

§ 19

Frågor väckta av enskilda medlemmar
Inga frågor hade väckts av enskilda medlemmar.

§ 20

Frågor väckta av revisorerna
Inga frågor hade väckts av revisorerna.

§ 21

Val av materielförvaltare
Louise Guézennec omvaldes till materielförvaltare.

§ 22

Val av klubbmästare alt. klubbmästargrupp
Lena Alm och Pernilla Söderberg om valdes att ingå i klubbmästargruppen.

§ 23

Val av
- redaktör
- webbmaster
- ansvarig utgivare

§ 24

Val av valberedning
Louise Guézennec och Boel Jiremar Hulten omvaldes till valberedningen med Louise Guézennec som
sammankallande.

Alexandra Holmgren
Sirkka-Liisa Lundbergs
Rose-Marie Ersson och Pernilla Söderberg
Dagny Dickens
Vibeke Östvik

Sirkka-Liisa Lundbergs omvaldes till redaktör för MästerKatten
Mia Isaksson omvaldes till webmaster.
Wiveca Fransson omvaldes till ansvarig utgivare

§ 25	övrig fråga 1 - SunshiNe
Dagny Dickens redogjorde för ett beslut på WCFs senaste GA angående färgen Sunshine.
	ÖVRIG FRÅGA 2 - Utbildningsprogram
Diskuterades Utbildningsprogram för att få registrera stamnamn. Programmet ska testköras under hösten med
hjälp av erfarna uppfödare innan det tas i bruk. En paragraf om utbildningen ska skrivas in i Avelsreglementet.
ÖVRIG FRÅGA 3 – HÖSTUTSTÄLLNING
Höstutställningen diskuterades. Det stora problemet är bristen på lokaler i Uppsala. Också lämpligt datum
kolliderar med andra evenemang.
§ 26

Beslut om när tagna beslut ska börja gälla.
Besluten träder i kraft 2019-01-01.

§ 27

Mötets avslutande
Mötesordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade årsmötet avslutat.

Uppsala, 2018-03-03
…………………………………………………………………
Sirkka-Liisa Lundbergs – mötessekreterare

…………………………………………………………..
Dagny Dickens – mötesordförande

Justeras:
………………………………………………………………….
Marina Jonsson

……………………………………………………………
Pernilla Söderberg
11
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Årets Katter 2018 i SNRF
Årets Katt 2018
Miklagårds Gorm
Norsk skogkatt
svartsilvertabby-vit
Ägare: Marina Jonsson

På WCFs lista över vuxna finns
Gorm på 8e plats

ÅRETS KATT Nr 2
S*Catsson's Stina'
Maine coon
svartsilvertabby-vit
Ägare Maria Karlsson
På WCFs lista finns Stina på 18e plats som
veteran

Årets Katt Nr 3
Mhorrses Caipirinha
Norsk skogkatt
silverambertabby-vit
Ägare/uppfödare: Marina Jonsson

12
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Årets Huskatt
Celcius

Ägare: Michaela Karlsson
Celcius blev också bästa huskatt i WCF

Bästa Veteran 2018
Mhorrses Seabreeze
Norsk skogkatt, NFO
svarttabby
född 2003-06-08
Ägare/Uppfödare: Marina Jonsson

Detta är listan över de katter som placerat sig bäst i Sverige.
Katternas utställningsresultat har dels skickats in av ägarna, dels från inmatade resultat från vår utställning i maj förra
året.
Nämnas bör, att katter över 8 år endast deltar i veteranstävlingen inom WCF.
AGE GROUP

POINTS CAT

BREED

OWNER

Adult

846

Miklagårds Gorm

Norwegian Forest Cat

Jonsson Marina

Kitten/Junior

250

Pixie Fay Jago Boffin

Cornish Rex

Holmgren Alexandra

Neuter

680

Buffalo’s Aslan

Norwegian Forest Cat

Karlsson Maria

Veteran

729

S*Catsson’s Stina

Maine Coon

Karlsson Maria

HHP

798

Celcius

Household Pet

Karlsson Michaela

13
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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

031-53 21 371

hemsidan har adressen
http://stjarnkatten.se

Kunde inte motstå denna bild!

Mamma Rozehip's Purple Rain och  och hennes lilla baby Solo Mio

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 i
landet.
14

Mästerkatten 1 - 2018

SNRFs Verksamhetsberättelse 2017
1.

Styrelse och funktionärer 2017
SNRFs styrelse har under verksamhetsåret bestått av:

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassör
Ordinarie ledamöter

Funktionärer utanför styrelsen

Revisor
Revisorssuppleant
Klubbmästare
Stambokförare

Redaktion/Webmaster

Redaktör  
Webmaster
Valberedning

Materielförvaltare

Wiveca Fransson
Alexandra Holmgren
Sirkka-Liisa Lundbergs
Maria Lööf
Maria Mattsson
Rose-Marie Ersson och Pernilla Söderberg
Mia Isaksson och Tuuli Lundbäck Larva
Dagny Dickens
Vibeke Östvik
Pernilla Söderberg
Louise Guézennec
Sirkka-Liisa Lundbergs
Wiveca Fransson
Louise Guézennec (sammankallande),
Boel Jiremar Hultén,
Louise Guézennec

2. 	Möten m.m.
Styrelsen hade 8 protokollförda möten, varav ett var årsmöte, som hölls på Agrias huvudkontor i Uppsala
2017-02-25. Alla styrelsemöten har hållits hemma hos ordföranden. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen;
Mia Isaksson och Tuuli Larva. Styrelsens två motioner; verksamhetsplan och poströstning, bifölls. Dagny Dickens hade hand om ordförandeklubban med den äran.
På årsmötet berättade Wiveca Fransson om Agrias senaste försäkringsnyheter.
I början av året hölls WCF Generalförsamling i Essen i Tyskland. Maria Lööf och Alexandra Holmgren deltog
från SNRF. GA-mötet resulterade bl a i en hel del ändringar i utställningsreglementet, en del stadgeändringar
och att EMS-koden ska användas i hela WCF, och kallas WEMS-kod.
Sub- eller dotterklubbarna röstades bort helt. Sådana klubbar fick möjlighet att ansöka om att bli patronageklubbar istället. Så småningom införde WCF möjligheten att ansökan om att bli s.k. Trainee club, eller "praktikantklubb". SNRFs dotterklubb STJR skickade in ansökan och blev godkänd.
SNRF fick också en klubb att vara mentor åt, den nybildade Happy Cat Club.

3 	Medlemmar
Per den 31 december 2017 var medlemsantalet 239 inkl familjemedlemmar, att jämföra med 271 året före,
fördelat enligt nedan. Av dessa var 27 provmedlemmar, jämfört med 57 året före.  
Fördelningen i landet syns på nästa sida.
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Blekinge
Dalarna
Gottland
Gästrikland
Halland
Hälsingland
Jämtland
Lappland
Medelpad
Närke
4.

2
12
2
5
2
1
2
1
6
8

Skåne
Småland
Stockholm
Södermanland
Uppland
Värmland
Västerbotten
Västergötland
Västmanland
Ångermanland

15
10
45
3
46
5
3
23
16
7

Öland
Östergötland
Belgien
Norge
England
Rumänien
Finland
Tyskland

1
11
2
1
1
2
1
1

Frankrike

1

Tidning, hemsida och Facebook

MästerKatten utkom som vanligt med 4 nummer under 2017 och skickades till
medlemmar, andra nordiska WCF-föreningar, ett antal veterinärer, djurbutiker samt
en del övriga. Utskicket gjordes direkt från tryckeriet. Näst sista numret har lagts ut
på hemsidan och är därmed tillgängligt för vem som helst.
Hemsidan fick ny webmaster, Mia Isaksson tog över ansvaret och har uppdaterat regelbundet. Innehållet har som vanligt bestått av olika regler, utställnings
resultat, information med mera. Via länkar kan man komma in på uppfödares egna
hemsidor, till den gemensamma sidan för WCF-föreningarna samt till andra sidor av
intresse. Information om ändringar fanns att läsa under Nyheter.

-

Under året har antalet besökare på både hemsidan och de olika Facebook-grupperna fortsatt att vara glädjande stort och många åsikter och funderingar har utbytts.

5. Utställningar 2017
Vårutställningen i maj, vår andra World Show

Vårens utställning, den 106e och 107e, hölls i Hundsporthallen i Upplands Väsby, samma som hösten 2016.
Diplom till Årets Katt 2016 i SNRF delades ut.

Utställarna kom från WCF-klubbar i Sverige, Norge, Finland, Ryssland, och Estland, från FIFe-klubbar i Finland,
Åland och Norge. Dessutom ansvarade domarna för två domarexamina. Antalet bedömda katter var 242.
Domarna som dömde katterna var Tatjana Cernova, Anna Rudakova, Beverly Elian, Daniel Counasse, Tino Eckhard och Albert Kurkowski samt Dagny Dickens, som bedömde alla ringarna på lördagen.
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Höstutställning

Höstens utställning ställdes in på grund av för få anmälda katter.

6. Avel, uppfödning
Under året registrerades 17 nya stamnamn. Det totala antalet utskrivna stamtavlor uppgick till 577 jämfört med
657 året före.  
Nyregistreringarna minskade från 602 till 520. Totalt omregistrerades 55 katter från andra förbund och länder.
Transfer vid försäljning till länder utanför Sverige skrevs ut för 14 katter. Två huskattbevis utfärdades.
Följande antal katter per ras har registrerats i SNRF under 2017:

Totalt antal nya registreringar

2017

2016

2015

520

602

545

Totalt antal omregistreringar

55

55

61

Totalt antal utskrivna stamtavlor

577

657

606

Huskattbevis

2

-

7

Transfer

14

27

19

Dessutom 18 borttappade eller av PostNord bortslarvade stamtavlor.
Långhår

Ny

Omreg

PER

7 (4)

-

18 (15)

-

EXO

Semilånghår
BRL

Transfer per land

Omreg

67 (60)

3 (8)

Korthår

Omreg

BEN

46) (45)

7 (8)

LPL

24 (2)

3 (0)

BRI

138 (97)

10 (10)

MCO

33 (85)

13 (10)

BUR

6

1

Danmark

1 (1)

NFO

10 (12)

0 (6)

CRX

12 (35)

1 (3)

Finland

2 (2)

RAG

31 (43)

5 (5)

DRX

7 (12)

3 (1)

Norge

1 (15)

SBI

95 (119)

9 (1)

GRX

8

1

10

SFL

7

1 (2)

EUR

7

-

TUA

4 (-)

2

LPS

2

-

LPL

2

-

SRS

6

-

RUS

1 (5)

0

SFS

8 (25)

4 (1)

SPH

21 (34)

2 (5)

OSH

3 (1)

0

SIA

4 (6)

SYS

1

Annat förbund

Siffrorna inom parentes avser 2016.

Uppsala, i mars 2018

Sveriges Nya Raskattförening
Sirkka-Lundbergs
sekreterare
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Årets resultat
RESULTATSAMMANDRAG
2017

2016

2015

2014

266 465

338 940

406 717

259 710

120 027

175 966

271 659

104 940

   medlemsavgifter

38 503

47 867

33 798

35 074

   stamboksavgifter

94 385

100 545

87 410

74 697

Kostnader
varav

283 109

348 927

409 463

250 532

   utställningar

161 332

224 421

299 253

143 121

   Mästerkatten

29 055

32 455

26 964

22 003

   stambokföring

18 436

22 875

13 946

12 741

-16 644

-9 987

-2 746

9 178

Intäkter
varav
   utställningar

Resultat

Årets resultat är en förlust på 16 644 kr. Hela förlusten är hänförlig till utställningsverksamheten - höga lokalkostnader
för vårutställningen i Upplands Väsby och inställd höstutställning blev en förlust på totalt 41 305 kr. Resultatet för
stambokföringen ligger på samma nivå som föregående år. Medlemsavgifterna har sjunkit med 19 %. Det egna kapitalet
minskar med 20 % till 62 655 kr.

Revision pågår
från vänster Kassören, Sekreteraren och Revisorn
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VERKSAMHETSPLAN 2018
för SNRF
Årsmötet den 3 mars beslutade godkänna förslaget till verkamhetsplan för innevarande år
WORLD CAT FEDERATION WCF och WCF NORDEN

WCF:s beslutande organ Generalförsamlingen (GA) har sitt nästa möte 2019. Styrelsen fortsätter under 2018 att förbereda
motioner till nästa GA. SNRF kommer att skriva motioner med fokus på utställningsregler, röstförfarande under GA och
förbundsstyrelsens mandat vad gäller styrelsebeslut.
Det formella samarbetet inom WCF i Norden med årliga möten avslutades år 2014. Dock finns ett informellt samarbete vad
gäller utställningsregler, stambokföring och informationsutbyte i många olika frågor.
UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET

Föreningen har under en längre tid haft problem att hitta lämpliga lokaler för utställningar. Under 2017 påbörjades ett
intensivt arbete genom kontakter med Uppsala kommun att försöka hitta lösningar på lokalfrågan.
För första gången får vi nu hyra boulehallen i Gottsunda, Uppsala för vårutställningen den 26-27 maj.
Till vårutställningen räknar vi med ca 200 katter. WCF-ringar kommer att arrangeras båda dagarna samt en Britt- och
Rexspecial. Fem domare kommer att stå för bedömningarna.
Höstutställning är planerad till den 29-30 september. Lokalfrågan är ännu inte löst. Vi hoppas att i samarbete med Uppsala
Kattklubb och Uppsala Kommun kunna hitta någon lämplig lokal i eller i närheten av staden.
MEDLEMSVERKSAMHET

Klubbtidningen Mästerkatten utges som vanligt med fyra nummer under året. Information till medlemmarna sker främst
genom hemsidan www.snrf.org och genom olika Facebookgrupper.
UPPFÖDNING/STAMBOKFÖRING

Antalet stamböcker 2018 beräknas öka något. Arbetet med att ta fram en uppfödarutbildning fortsätter under året. Arbetet
blev av olika skäl senarelagt och målet är att introducera utbildningen till hösten 2018.

Miss-Vitsar om katter
”Miss-humor”

- Vad kallas det när man köper en katt?
- Misshandel.
- Vad kallas det när en katt tänker?
- Misstanke.
- Vad kallas det när en katt har tänkt?
- Misstänkt.
- Vad kallas det när en katt inte träffar med hagelbössan?
- Kissemiss.
- Vad kallas det när en katt blir större?
- Missväxt.

Vad kallas det när en katt ramlar?
- Missfall.
- Vad kallas en nyfödd katt?
- Missfoster.
- Vad kallas en katts liv och leverne?
- Missöde.
- Vad kallas det när två katter är tillsammans?
- Missförhållande.
- Vad kallas en katt som bara lever med en annan katt?
- Misstrogen.

- Vad blir en katt som går i skolan?
- Missbildad.

- Vad kallas katternas religion?
- Misstro.

- Vad kallas det när en katt fattar vad man menar?
- Missförstå.

- Vad kallas de när man tar hand om en katt?
- Missköta.
19
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Daniel Counasse
Belgium, AB

Anthony Aldum
Sydafrika, AB

Irina Guseva
Ryssland, AB

Johan Lamprecht
Sydafrika, AB

Pascal Pobé

WCF-ringar båda dagarna!
Brittspecial i samarbete
med Brittsällskapet
LÖRDAG
REX special i samarbete
med Nordiska Rexringen
SÖNDAG

Frankrike, AB

Tider:

Lördag:
Veterinärbesiktning 07.00 – 09.00
Bedömningarna börjar 09.30
Öppet för publik 10.00 – 17.00
Söndag:
Veterinärbesiktning 08.00-09.00
Bedömningarna börjar 09.30
Öppet för publik 10.00–15.30
Utställningen beräknas pågå till
ca kl. 18.00 båda dagarna

Använd gärna vår Anmälan-on-line på SNRF:s hemsida!
Den vanliga anmälningsblanketten finns under Utställningar/Dokument.
Eventuella ändringar och info meddelas på SNRF:s hemsida och på Facebook gruppen SNRF utställningar
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ANMÄLAN

Glöm inte

Ska vara din klubbs utställningssekreterare tillhanda
senast den 21 april för vidare befordran till Wiveca
Fransson senast den 26 april. Använd gärna e-post!
Du som anmäler on-line, skicka en kopia på din bekräftelse till din utställningssekreterare!

* att ta med raskattens stamtavla/huskattens huskattbevis och vaccinationsintyg,

Uppge tydligt på blanketten/formuläret vilka dagar katten
ska ställas ut. Endast en anmälan per klass behövs. Din anmälan är bindande efter den 26 april.Bekräftelse sänds endast ut om du lämnar aktuell e-postadress

* att bifoga hörselintyg på vit katt, om den ställs ut
första gången,

Antal katter

Pris per dag

1
2
3
4
5

375
575
750
900
1000

* att katterna ska vara kattpestvaccinerade mindre än
2 år före utställningen,

* att huskatter över 10 månader ska vara kastrerade.
Kontaktuppgifter

Anmälningar, avanmälningar och ändringar
Wiveca Fransson
Källbo 214, 195 92 Märsta
Telefon: 08-591 492 74
E-post: wi.fra@telia.com

Veteranklassen är avgiftsfri, om katten deltar i annan
klass också. Om katten enbart anmäls till veteranklassen är avgiften som ovan.

Ekonomiska frågor
Maria Mattsson
Telefon: 070-821 60 85
E-post: kassor@snrf.org

WCF-ringarna anmäls och betalas på plats, 75:- per
katt

Priser – sponsring och montrar på utställningen
Alexandra Holmgren
Telefon: 070-668 49 32
E-post: alexemt@hotmail.com

* Uppfödar- och Avelsklass samt färgbedömning är avgiftsfria om katten deltar i utställningen. Färgbedömning för
katt som inte deltar i utställningen kostar 150:* Avgiften ska betalas in på SNRF:s PG 11 69 49- 9 eller
BG 5239-0085. Vid betalning från utlandet:

Vill du ha ditt hederspris omnämnt i katalogen, skriv
på anmälningsblanketten till vilken/vilka katter du vill
skänka pris.

IBAN SE47 9500 0099 6026 0116 9499
SWIFT (BIC-code) : NDEASESS

* Vid ev. avanmälan efter 26 april betalas anmälningsavgiften tillbaka endast mot uppvisande av veterinär- eller läkarintyg, som ska vara SNRF tillhanda senast 6 dagar efter
avslutad utställning.

Utställningshallens adress
Valthornsvägen 19, Uppsala – fri parkering vid
Gottsunda C

* Exp.avgift om 50 kr tas ut vid återbetalning och vid fakturering av utebliven anmälningsavgift.

Hotell och camping i näromrdet
Scandic Nord
Fyrishov Stugby och camping
Hotell Svava ((2 katter per rum))
Vandrarhem, Uppsala C (1 katt/rum)
Sunnersta Herrgård (1katt/rum)
Bo Kloster, Märsta

Om katt/katter avvisas från utställningen, betalas avgiften
inte tillbaka. Vi tar inte emot byten av katter efter 5 maj.
Burar

Enkelbur: 60 x 80 x 60 cm
Dubbelbur: 60 x 120 x 60 cm
Burarna ställs om möjligt i enkla rader med utställare på ena
sidan och besökare på den andra.

018-425 23 00
018-727 49 60
018- 13 00 30
076-185 84 85
018- 32 42 20
08-591 407 00

Nordiska WCF reglerna gäller
Reglementet finns på www.snrf.org under rubriken Utställning

Om du tar med egen bur, ange måtten på anmälan
Manus till oss senast 5 maj. Skicka annonsen digitalt i storleken A4 till snrf.sekreterare@outlook.com

Snälla du!
Om du får förhinder i sista stund
Vänligen kontakta

Katalogen trycks i A5-storlek. Helsida (A5) 500 kr/företag
och 250 kr/uppfödare.

Maria Lööf
Wiveca Fransson
21
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PooPooPeeDo Kattsandlåda
Fransk ny design med både funktionalitet
och stil!
Finns i 5 färger!
ABS plast av hög kvalitet, Materialet är
100% återvinningsbart.
Introduktionspris: 990 SEK
(ord. 1190 SEK)

www.manaxpet.se
Princess Natures Power
Blötfoder, kommer
finnas i webshop i slutet
av December.
Finns i 5 olika Varianter.

Kommer i slutet av December!
Silica gel – Klumpande 200%
uppsugningsförmåga,
antistatisk, antibakteriell

Silica gel – ej klumpande Hög
uppsugningsförmåga!
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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.

flera Miss-vitsar
Vad kallas det när en katt gör någonting riktigt bra?
- Misslyckas.
- Vad kallas det när en katt försöker få en annan katt glad?
- Misströsta.
- Vad kallas det när en katt har en egen åsikt?
- Misstycka.
- Vad gör dommarna på en kattutställning?
- Missbedömer.
- Vad kallas katternas skönhetstävlingar?
- Miss Sverige, Miss World och Miss Universum.
- Vad kallas en kvinnlig katt?
- Missa.
24

Mästerkatten 1 - 2018

WCF-utställningar 2018
Mars.................... 24 - 25.......... FHK...........Varberg................................... World Show
Maj ..................... 12 - 13.......... SNRF.........Uppsala Gottsunda................ dubbelutställning
Augusti................ 18 - 19.......... HCC...........Arboga.................................... dubbelutställning
September . ............ 8 - 9.......... ORKK.........Solbergelva............................. dubbelutställning
Oktober............... 12 - 13.......... FHK...........Varberg................................... dubbelutställning
November??.......???????.......... SNRF.........???.......................................... 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

Stjärnkattens Raskattförening - STJR
stjarnkatten.se
Ordförande

Rose-Marie Kvillert
loreleis1984@hotmail.com

031-52 19 58

Sekreterare

Patrik Axelsson
patrik@runnercats.biz

031-53 21 371

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

Bitte Magnusson
076 213 45 61
Bitte_3@hotmail.com
Marie Malmberg
marie@solgards.se

Föreningen Hallandskatten FHK

http://www.hallandskatten.com

Ordförande Ann Öberg -

0340-430 06
ann.oberg@hallandskatten.com

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

Ordförande Anita Salo

demitos01@hotmail.com

två WCF-föreningar i finland

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

Olli Grön

Sekreterare:

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

CPC Musipusi - cfc-musipusi.ru
Ordförande
epost:

Jukka Miettunen  
+358 (0)40 721 7304
cfcmusipusi@gmail.com
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RASRINGAR
ABY-& Somaliringen

www.abysomali.se
ABYKLUBBEN

www.abyklubben.com
BENGALKATTEN

http://www.bengalkatten.nu/
BIRMASÄLLSKAPET

www..birma.se

BRITTSÄLLSKAPET

www.brittsallskapet
BRITTRINGEN

www.brittringen.se
EUROPERINGEN

www.europeringen.se/
Föreningen Vangoran

www.vangoran.com/

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/
RUSSIAN BLUE KLUBBEN

www.russianblueklubben.se/
Scandinavian Ragdoll Club

www.scandinavianragdoll.com/
SIgNEringen

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/

med reservation för ändringar!
Här gärna av dig om något inte stämmer
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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.
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