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Framsidan

Årets SNRF-katt 2018
Ker Bihan Chicago, BSH a
ägare/uppfödare
Vibeke Östvik
fotot taget i Finland

fiias funderingar
Tänk vad tiden går. Nyss var det höst och jul, och nu är den det jag vill kalla för vårvinter. Ena dagen snöar det utav bara den, nästa dag är det grönt och vårlikt. Snödropparna har stuckit upp sina vita blommor och julrosen fortsätter att blomma.
I år har jag verkligen försökt skämma bort fåglarna, har köpt skalade solrosfrön
och massor med äpplen. Koltrastarna har fått lov att dela med sig av det mesta
till både skator, kajor och duvor. Den ena talgkorven efter den andra har tagit slut,
mycket tack vare just kajorna, som klängt på matarstationen. Duvorna däremot
har agerat städpatrull.
Till slut fick jag en snilleblix - jo morrsning - och klippte hål i kattgårdsnätet så att
småfåglarna skulle kunna flyga in där och äta ifred. Ingen kom! Ingen upptäckte
det fina i kråksången. Endast koltrastarna hittade maten jag slängde under den
lilla enen alldeles utanför nätet.
Jag får hoppas på bättre tur nästa vinter.
beslut och ändringar

Som alltid så här i början av året har vi haft vårt årsmöte. Ett av besluten som
togs  var ta slopa begreppet "omregistrering av katt till SNRF" och ersätta det med
”Registrering av stamtavla”. Det betyder att originalstamtavlan ska skickas in men  
makuleras. Detta gäller alla katter från andra organisationer oavsett vilken organisation. Kopia på sådan stamtavla ska skickas in så att den kan föras in i SNRFs
stambok.
Som ett resultat av besluten ska avels- och uppfödarreglementet revideras ordentligt. När det är klart, blir det tillgängligt på hemsidan och på SNRF Uppfödare på
facebook. Här är ett exempel:
§ 3.1  Alla katter som ägs av SNRF-medlem och som används i avel måste vara införda i SNRFs Stambok.
En annan ändring som har genomförts är, att byta ut BRI mot BSH och BRL mot BLH
i enlighet med WCFs EMS-kodlista. De katter som stambokförts tidigare behåller
den gamla förkortningen, men alla andra får den nya.
Mer kan läsas i protokollet som finns på annan plats.
Under hela förra året skickas MK ut
till HCCs medlemmar, och i det här
numret har två av medlemmarna
där försett mig med material. Jätteroligt! Man skulle kunna säga att
det nu finns en redaktion, inte bara
en redaktör.

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:--

I höstas var jag TinTins betjänt
på en utställing i Finland. Här
sitter vi i pärlringen och väntar
på att domarna ska bestämma
sig. TinTin kvicknade till när
domaren kom med en vippa.

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 för
MK 2-2019
15 maj

Till slut önskar jag alla en GLAD PÅSK
och en trevlig vår!
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stamBOKFÖRing
Nytt 2019
Alla dokument som rör stambokföringen, dvs stamnamnsansökningar, originalstamtavlor och diverse
intyg kan i fortsättningen skickas in via email. De måste då vara inskannade enligt konstens alla regler.
Inga fotografier accepteras.
STAMNAMN

Sök stamnamn i god tid, INNAN du parar din hona. Ansökningsblanketten finns på hemsidan, under Blanketter. Utan stamnamn kan inga stamtavlor skrivas ut.
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.
KOMPLETT REGISTRERINGSANMÄLAN

i 1 ex, ska vara SNRF tillhanda senast 3 månader efter kullens födelse. Därefter blir det dubbel avgift per stamtavla.
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.
BILAGOR

Tillsammans med registreringsanmälan ska följande dokument skickas in när en eller båda katterna används i avel i SNRF
första gången: Alla bilagor kan skickas via email, inskannade och tydliga.

Hankatten

- stamtavlan
- testikelintyget - katten måste ha fyllt 6 månader när denna kontroll görs
- navelbråcksfrihetsintyget (står säkert på baksidan av pärmen)
- intyg på att katten har PKD-undersökts (OBS! rekommendation för perser och exotic)
- hörselintyg ett s.k. BAER-test utförd av veterinär oavsett ras om katten är vit
- 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)

Honkatten

-  på stamtavla om hon inte är registrerad i SNRF  OBS! Ingen kopia behövs om honan har SNRF-stamtavla
- navelbråcksfrihetsintyget
- intyg på att katten är PKD-testad (OBS! rekommendation för perser och exotic)
- hörselintyg oavsett ras om katten är vit - BAER-test
- intyg på att katten är fri från polydaktyli om katten är av rasen Maine Coon
- 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

Glöm inte att läsa stambokföringsreglerna, som finns på hemsidan!
Om du inte har fått dem så hör av dig till sekreteraren.
Ladda hem lathunden för uppfödare från hemsidan.
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!
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ORDFÖRANDEN
HAR ORDET
Hej alla SNRF- are, både tvåbenta och fyrbenta!
Månaden mars i år är inte särskilt kul. Gammal snö och mycket slask och våren känns just nu långt borta.

Det som i alla fall jag tycker är bra, är att det blir ljusare för varje dag!

Anmälningarna till vår World Show den 25-26 maj i Uppsala har börjat trilla in i ganska stor mängd redan och vi hoppas att vi får till en riktigt stor och härlig utställning. Glädjande nog är det stor spridning
på raserna, vilket gör att det kan bli riktigt roliga och spännande tävlingar. Men vi har fortfarande plats
för massor av fina katter, så glöm inte att anmäl din eller dina!
Jag vill ännu en gång påminna er som kommer resande om att boka boende i mycket god tid. Det kan vara svårt
i Uppsala i maj och ännu knepigare om man reser med djur.
Nyligen klarade vi av vårt årsmöte som hölls i Länsförsäkringars lokaler i Uppsala. Ett tjugotal medlemmar hade
hittat dit och vi avhandlade sedvanliga årsmötesfrågor. Denna gång blev det en ändring i styrelsen: Vi tackade
av Rosie Ersson för mångårigt arbete och hälsar välkommen till Vibeke Östvik som ny ledamot.
Efter årsmötet bjöds det på härliga smörgåstårtor (varmt tack till Lillemor!) och därefter blev det en föreläsning
av Vibeke ovan över ämnet ”Foder för kattungar”.
Jag kan också berätta att vi, dvs. WCF börjar växa i Sverige. Alldeles nyss bildades en ny klubb med säte i
Småland, som fått namnet Kronkatten. Ytterligare en klubb tycks vara på gång i Göteborgstrakten.
Spännande – eller hur?
Och ni vet väl att det numera finns två WCF-klubbar i Finland? Den ena, som heter 4Stars har verkligen kommit
igång med utställningsverksamheten och flera av våra medlemmar har ställt ut där och kommer att ställa ut där
igen under våren.
I övrigt har förberedelserna börjat så smått för att vi ska delta i WCF:s kongress, den så kallade General Assembly, som hålls i Essen, Tyskland sista helgen i juni. Vi kommer att vara representerade där och vi kommer också
att skicka in motioner till kongressen. Ett varmt tack till vår medlem i Belgien, Daniel Counasse, som hjälper oss
med översättningar till tyska och franska.  Mer om detta i kommande nummer av Mästerkatten.
Och som vanligt en rapport från Källbokatterna:
Lite har de börjat kvickna till efter vinterns ”dvala” och intresset för att gå ut i kattgården har ökat. Mössen har
också kvicknat till och tyvärr för den, fick den sluta sina dagar på min hallmatta häromdagen.
Men jag kramar dem i alla fall – gör det ni också, vad de än hittar på!
En vacker, varm och solig vår önskar jag er alla (när den nu kommer..)!
/WIVECA
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DEAR MEMBER OUTSIDE
SCANDINAVIA
Here in Sweden we are all waiting for springtime now, but it seems to
be far away. We have still some snow left and cold days and nights.
Our annual meeting took place in Uppsala on the 23rd February. About
20 members were present and after the meeting we had a good lunch
and a lecture about “Food for kittens” hold by our new board member, Vibeke Östvik.
It might be two new WCF clubs in Sweden this year: One is already formed and they call themselves Kronkatten. They are situated in the south of our country. Another one is hopefully following with members from and
around Gothenburg.
At the present we are preparing for our World Show in the end of May in Uppsala and we have also been working with proposals for the WCF General Assembly in the end of June this year. I send my warmest Thank You
to our member Daniel Counasse, who helped us so much with translation into French and German!
We wish you all a lovely, warm and sunny springtime!
/WIVECA

Årets Katt 2018
i HCC
Resultatet är baserat på 5 bästa utställningsresultaten
1

Rozehip´s Echo

1118 poäng

Berit Magnusson

2

Kentuckygårdens Eternal Flame

1107 poäng

Elin Salenius

3

Misgrens Olesia

950 poäng

Mona Forsell

4

S*Palace&Main´s Cherry Garcia

946 Poäng

Berit Magnusson

5

S*Javeliner´s Glen Scotia

787 poäng

Johlin Thunberg

6

Kentuckygårdens Dancing queen

770 poäng

Linnea Johansson

7

Bell arden Venus

746 poäng

Maud Isgren

8

Kentuckygårdens Happy Patron

741 poäng

Johlin Thunberg

9

Nittsjöns Blueberry Pie

736 poäng

Berit Magnusson

10

Solgårds Keshi Pearl

716 poäng

Marie Malmberg

Veteran

1

S*Palace&Main´s Cherry Garcia

950 poäng

Berit Magnusson

2

Kentuckygårdens Dancing queen

640 poäng

Linnea Johansson

478 poäng

Johlin Thunberg

Huskatt

1

Gunlög
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Bullboxer & Inuikii
filosoferar

B:
I:
B:
I:
B:
I:
B:
I:
B:
I:
B:

Ser du något?
Hmmm, vet inte riktigt, vad letar jag efter?
Typ insnöade bilar, meterhöga snödrivor, igloos, isbjörnar?
Näe, inget sånt.
Bandvagnar då?
Nope, inte en enda...
Hemvärnet?
Ser någon på gångvägen, den har mössa på sig, kan det vara den?
Pälsmössa?
Näe, stickad, orange...
Då fattar jag inte vad det är för ”snökaos” de pratar om, en decimeter
snö liksom, det är ju typ höst!?
I: De har nog aldrig varit i Sibirien...
B: Näe...
(inlägget är självsvåldigt snott från facebook/sll)
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VERKSAMHETSPLAN 2019
WORLD CAT FEDERATION WCF och WCF NORDEN
WCF:s beslutande organ Generalförsamlingen (GA) har sitt nästa möte den 28-30  juni 2019. SNRF har förberett motioner
till GA och även stämt av dessa med FHK, Hallandskatten. Motioner har fokus på utställningsregler, röstförfarande under GA
och förbundsstyrelsens mandat vad gäller styrelsebeslut.
Ett informellt samarbete mellan de klubbar, som arrangerar utställningar kommer att fortsätta. Numera har SNRF två patronageklubbar, HCC och ORKK i Norge, med vilka vi har det tätaste samarbetet.

UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET
Vårutställningen, som är planerad till den 25-26 maj 2019 kommer att äga rum i Boulehallen, Gottsunda centrum i Uppsala.
Åtta domare har bjudits in och vi räknar med ca 300 katter och att vi arrangerar WCF-ringar båda dagarna. På lördagen blir
det special för rasen Europeiskt korthår. För första gången kommer vi då att tillämpa förändrade certifikatsregler för klasserna som leder till titlarna IC/IP, GIC/GIP och EC/EP.
Höstutställning är planerad till den 2-3 november. Den kommer att äga rum i Kungsörs Hundarena, där vi arrangerade höstutställningen 2018.

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
Stambokföringen beräknas bli ungefär som året innan, men kanske i något mindre omfattning. I planerna ingår nämligen att
Happy Cat Club, HCC, ska påbörja sin egen stambokföring.
Den förra året aviserade uppfödarutbildningen ligger på is, vilket beror på tidsbrist.
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Vår första kull som uppfödare
– Sting Like a Bee
Det fanns många tankar och funderingar kring beslutet att bli uppfödare. Jag och min man bestämde
att vi sommaren 2017 skulle köpa en kattunge av rasen Brittisk korthår. Det blev en svart hane, Sting
(Bubblan’s Schwitzer). Vi ville även köpa en hona som vi också gjorde, bara 3 veckor senare. Det blev en
blå hona,Brittisk långhår, Sky (Kentuckygårdens Happy Louise). Vår förhoppning var att de två skulle para
sig.  Hösten 2017 registrerade vi vårt stamnamn: Sting Like a Bee.
Sting blev fertil i tidig ålder och
vi valde att Sky skulle gå på ppiller en period, då vi ansåg
att hon var för ung för att bli
mamma. Sting blev en högljudd dryg kille som vi till slut
valde att kastrera. Vi kände
också att när det blev dags för
Sky att löpa så kunde vi välja en
annan hane. Vi ångrar INTE att
vi kastrerade Sting, han är idag
lugn och trygg och vi har också
fått lugn och ro, framför allt på
nätterna.

Jag tyckte jag hade bra koll och
känsla när dagen skulle komma
när det var dags för förlossning. Jag visste att det borde
hända vecka 3 detta år. Och så
blev det. På kvällen när det var
dags så hoppade Sky upp och
ner på mig i sängen. Jag somnade till en stund och rätt som
det var så står min man bredvid sängen och säger: Hon har
fått en bebis …. under sängen.
Paniken kom, hur gör vi nu.
Sky låg och fräste och morrade
åt den lilla nyfödda. Hon var
säkert helt chockad över vad
som kommit ut ur henne. Stackarn. Jag tog mig samman och lyfte upp ungen och la henne
i hagen och sen fick jag tag i Sky och flyttade henne också.
Det var midnatt och hennes förlossning fortsatte i 3 timmar
och sen var det klart. Så det var en snabb förlossning har vi
förstått. Hon födde 6 st, varav en var dödfödd. Alla vägde
mellan 85 och 100 gram. Vi förlorade tyvärr 2 st de första två
dygnen, jag var helt otröstlig, jag kände mig så maktlös. Den
andra som dog försökte vi stödmata men det hjälpte inte.
Kan väl känna idag att om sådant ska hända så är det såklart
bäst att det händer tidigt.

Under nästan hela 2018 så har
vi varit med på utställningar i
WCF. Vi for runt både i Sverige och Norge. Ett bra sätt att få
kontakt med andra uppfödare och träffa folk som har samma
intresse som vi. Vi ser det också som en semester. Vi brukar
boka hotell och våra katter har blivit vana att åka bil och att
bo på hotell går hur bra som helst.
Hösten 2018 började Sky att löpa. Vi hade valt en hane med
hjälp av Bitte Magnusson, Star, (Star von den Nachträubern*D).
Choklad, korthår, en riktig snygging. Första försöket tog inte.
Sky kom hem igen och efter några dagar så började hon löpa
igen. Att se henne löpa var en helt ny erfarenhet. Hon ålade
sig på golvet och gnydde och blev riktigt ”porrig”, nästan lite
genant att se. Men det var inget tvivel om att hon löpte, så
vi for direkt till Star igen och denna gång lyckades det. Vi såg
efter ca 3 veckor att Skys bröstvårtor ändrat utseende, de
var lite mer rosa. Å så lyckliga vi blev. Nu blev det plötsligt på
riktigt att vi väntade en kull.

Idag är de snart 5 veckor, de 3 som är kvar. De växer så det
knakar. Det är två hanar och en hona. Hanarna är blå långhår
och svart långhår. Honan är svart korthår.
Även om det är mycket oro och rädsla inför förlossning och
uppfödning så kommer vi att fortsätta med det. Det är värt
all oro och rädsla när man får se de små bli till fina katter. Vi
kan sitta i timmar och se de små börja resa sig och springa
omkring i hagen. Vilka fina katter vi har. Vi älskar dom.

Nu blev det många frågor som dök upp, hur förbereder vi
oss? Vi hade under året lärt känna en del uppfödare så vi
kunde prata och fråga dom. Den jag hade mest kontakt med
var Bitte Magnusson, Kentuckygårdens, hon är en fantastisk
mentor och ställer alltid upp. Jag tog också examen i kursen
PawPeds G1 som var en jättebra introduktion till katthållning. Den kan jag rekommendera. Min man och jag for till
Tyresö på en föreläsning av en veterinär. Den handlade just
om löpet, parning och födsel.

Hälsningar
Mona och Jotto Forsell i
Fagersta
www.stinglikeabee.se

Dagarna fram till beräknad nedkomst gick fort. Vi gjorde en
del förberedelser med att köpa hem en del bra-att-ha-saker,
bl a en hushållsvåg, en almanacka, välling. Vi tvättade filtar/
lakan vi skulle ha i kattungehagen.

10
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Hendrix
Katten med en halv svans
För ungefär ett och ett halvt år sedan var jag på väg ut och skulle
hämta en kattunge, på en gård mitt ute i skogen. Men på resan hemåt hade jag med mig två, Slash och Hendrix. Slash har vuxit upp till en stor vacker svart katt som snart
ska ta sin andra titel på utställning. Men Hendrix har haft det lite svårare, trots att dom har vuxit upp
tillsammans.
När Hendrix var sju månader gammal så råkade hon ut för, tyvärr, min okunnighet. Jag hade ingen aning om att katter blir
könsmogna så tidigt, och hon blev tyvärr dräktig. Två månader senare födde hon fram sex små svartvita ungar, tre pojkar
och tre flickor. Tyvärr var en av flickorna dödfödd och en annan flicka dog dygnet senare, Rose och Young, jag har aldrig
varit så förkrossad i mitt liv, jag fäller till och med ett par tårar i skrivandets stund. Det var en otroligt svår tid för mig, och
för Hendrix. De andra fyra ungarna har nu vuxit upp och blivit otroligt vackra. Tyvärr klarade Hendrix inte av dräktigheten
så bra. Hon gick ner i vikt, oavsett vad jag gav henne för foder. Tack och lov började kattungarna snart äta för sig själva och
hon började sakta gå upp i vikt igen. Vi bokade in en kastreringstid till Hendrix när två utav kattungarna hämtades av sin nya
mamma när de var 13 veckor gamla.
En morgon ett par dagar senare när jag vaknade så var hon inte i lägenheten längre, hon hade klämt sig ut ur fönstretspringan på andra våning och sprungit iväg. Eftersom hon aldrig hade varit ute innan så blev jag otroligt orolig. Fem dagar senare
hittade vi henne efter många om och men. Hon såg förfärlig ut. Smutsig, mager och hon hade fått en spricka i en hörntand.
Och allra troligast hade hon ju blivit dräktig igen...
Dagen efter ringde jag veterinär och vi åkte och kollade upp henne. Hon var okej och mådde bra enligt veterinär och vi matade henne försiktigt tills hon började bli bättre. En vecka senare kastrerades hon och vi trodde det var allt, nu är det lugnt
igen, tills oktober kom.
Jag vaknade vid tio och skulle gå på toa, som jag alltid gör. Men möts av ett vardagsrum som är fullt med spår av blod. Jag
kollade alla katterna och hittade Hendrix med en blodig svans. Vi åkte givetvis direkt till veterinären, mitt hjärta höll på att
hoppa ur mitt bröst. Väl inne fick vi reda på att hon klämt av en liten del av svansen, troligtvis i ett fönster. Hon bandagerades om och fick smärtstillande. Tre dagar senare hade hon så ont att hon knappt gick att röra och vi fick tid för amputering.
Operationen gick bra, men det blev problem sen. Trots tratten kom hon åt svansen, men hon slickade inte på den, hon bet
den. Två veckor senare var vi tvungna att ännu en gång åka in akut och göra en ny amputation. Svansen höll på att dö, sa
veterinären då. Den dagen var den tredje i rad som svansen inte slutat blöda, så det förvånade mig inte.
Läkningen tog månader av blod, svett och tårar från oss alla och framåt jul önskade jag mig en sak av tomten; att min lilla
Hendrix skulle få läka och bli bra igen, det var allt jag ville ha. Och Hendrix började bli bättre! Strax efter jul kunde vi äntligen
ta bort stygnen! Tratten kunde tas av och Hendrix fick äntligen springa runt som hon vill! (Även om hon gjort det större delen
av tiden.)
Jag är så glad att vi har fått sådant stöd som vi fått från alla wcf-medlemmar under tiden, lyckönskningar, stöttning samt
kramar när det varit svårt./
Celine Christensen-Nilsson

Tänk på alla katthem, som
gör ett jättejobb med alla
övergivna katter rumt om i
landet.
Tänk på Samvetets
katthem
pg 21 06 13-6
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Puck i grekland
I slutet av året var jag och min sambo lagom trötta på snålblåsten, mörkret
och kylan som gick in i märgen, så vi tänkte ta oss en sväng ner till lite varmare breddgrader. Det var egentligen inte med i tanken från början, men
efter att vår europé S*Silverblommans Choklad Puck – a.k.a Puck – gjort
rätt bra ifrån sig på utställningar det senaste året, och behövde utomlands
för att få sin nästa titel, så tittade vi även på om det fanns någon utställning
i början av december som sammanföll med våra önskemål om lite värme.
Det visade sig då att Association Felina Greece hade en Christmas Perle
Jubilee Cat show i Aten. Vi hade aldrig varit i just Aten så det passade oss
utmärkt. Inga problem att boka vare sig direktflyg eller hotell där djur var
tillåtet och när det är ur säsong var det inte heller överdrivet dyrt.  Perfekt!
Anmälan till utställningen gjordes lätt via TopCat och sen kontaktade
jag klubbens ordförande
för de praktiska detaljerna som betalning. Och
vilket fantastiskt bemötande jag fick av Katerina
Anyfandi! Hon blev så
exalterad av att få dit en europé för första gången och dessutom hela vägen från Sverige. Betalningen för utställning och
alla ringar löstes via PayPal utan minsta problem. Så nu var
det bara att invänta den 6/12 för avresa ner till Aten.

matställen var utsatta för dem och
efter att ha frågat
lite så visade det
sig att det är flera
organisationer som
ser till att katterna
får mat och vård
om något skulle
inträffa. Vid Akropolis var det många
katter som njöt i
solen – och vi hittade den solklara kejsarinnan av stället
med som tronade
över alla andra. Vi
passade på att donera en slant till en
av dessa organisationer som var på plats på utställningen för
att hjälpa med kastrering och vård av katterna i staden.

Puck har flugit några gånger tidigare och har inte haft några
problem med det. Men då har det varit korta flygresor. Den
här gången var flygtiden 3 timmar och 40 minuter. Vi var givetvis lite nervösa för hur det hela skulle gå. Tanken på att
ha en katt i kabin som konstant mjauar i hög volym fanns
där. Men, vi oroade oss helt i onödan. Puck tyckte det inte
var helt kul den sista taxiresan till hotellet, men innan dess
tog hon det hela med ro. Hon stornjöt av all uppmärksamhet
hon fick av personal och andra resande när vi gick igenom
säkerhetskontrollen och hon sov sen igenom hela flygresan i
kabinen. Hur smidigt som helst med andra ord. Vi hade bokat
ett lägenhetshotell och det visade sig vara en enorm lägenhet på ca 70 kvm. Puck stångade in hela lägenheten snabbt
och efter att ha fått leka och äta ordentligt lämnade vi henne
en stund för en liten utflykt till centrala stan. Väldigt lätt och
smidigt att ta sig runt
med metro i Aten.

På lördagen var det sen dags att infinna sig i utställningslokalen som var en större konferenshall med bra ljusinsläpp.
Vi hade blivit placerade mitt i hallen och alla som kom till
utställningen hade Puck som första katt att se. Det var strax
över 100 katter på plats och de var verkligen fantastiskt fina,
så det här var verkligen hård konkurrens, och vi insåg snabbt
att tar Puck sina certifikat så är det riktigt bra. Det var flertalet Abessinier, Britter, Main Coon och
Sphynx på plats. Puck var dock inte den
mest sällsynta kattrasen utan här fanns
även en urläcker Lykoikattunge från Malta.
Urläcker, måste jag säga och den fundamentala motsatsen till min egen ras.

Fredagen spenderades
med att vara genuin
turist. I den 15 gradiga
värmen var det skönt
att på egen hand ta sig
runt i de gamla grekernas fotspår. Mycket katter fanns det runt om i
staden och det var fascinerande att se att de
allra flesta ändå var vid
gott skick. Flera olika

Domarna för helgen var Vittoria Duchi från
Italien, Marie-Claude Lemaigre från Belgien, Svetlana Lalovic från Serbien och så
fick ordföranden Katerina Anyfandi rycka
in på kort varsel då Birgitta Redford hade
blivit sjuk. Det innebar att det bara var två
all breed-domare på plats och det ställde
till det lite för klubben, men de gjorde ett
12
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fantastiskt jobb utifrån de premisserna. Vittoria och MarieClaude fick dela upp alla WCF- och Perleringar mellan sig och
Svetlana och Katerina tog hand om de många Fun-ringarna.
Puck anmälde vi till alla ringar som hon kunde delta i, vilket innebar tre ringar på lördagen och på söndagen blev det
fyra stycken. Det här var även en trecertifikatsutställning så
på lördagen var det två bedömningar och på söndagen en.
Fullspäckat schema med andra ord. Puck behövde två cert
till för att få titeln Champion of Europe i vår gamla nordiska
stege, så vi var spända på hur det här skulle gå.

ropé är och hur den bör se ut. Fantastiskt roligt att en domare
berättar så mycket när det ändå var många som stod och lyssnade. Är guld värt när man har en liten och ovanlig ras.
Efter
grundbedömningen blev
grekiskt mästerskap i ring. Puck
placerades
sig
inte i WCF-ring,
men i Perlering.
Men det roliga
var deras funringar. De resultaten registreras
inte i WCF-best
cat-listan men de
räknas in i Top-Cats bästa listor och det kan vara lite vad som
helst man tävlar om – det viktiga är att ha kul. Och kul var
precis det det var. Puck deltog i Bästa ögonfärg och mest skinande päls och placerade sig bra i båda.

Grundbedömningarna drog igång vid 11 och Puck var uppe
tidigt för domare Marie-Claude och hon tilldelades sitt cert.
I väntan till nästa bedömning fick jag äran att träffa och gosa
lite med Maltas delegations katter och däribland en fantastisk vacker svart oriental, charmiga sphynxar och så såklart
Lykoiungen. Tyvärr blev det inga bilder på mötet men väldigt häftigt att ha fått möjligheten och även träffa så härliga människor. Vi pratade så mycket att jag höll på att missa
nästa bedömning för Puck hos Vittoria Duchi. Men det löste
sig och Puck fick sitt sista certifikat för titeln! Efter en snabb
lunch satte ringarna igång och med mycket besökare var
det till och från lite småsvårt att ta sig till ringområdet. Men
alla tog det med jämnmod och stämningen var hög under
hela dagen. Puck placerade sig i alla ringarna. Då domarna
pratade lågt och översättning gjordes enbart på grekiska var
det lite svårt att hänga med, men roligt var det! Alla höll sina
katter och man stod tätt ihop, och fantastiskt nog var det
ändå mycket lite fräs bland katterna. Givetvis lite bräkande
från orientalerna, men något annat vore lite underligt.

Men det som var roligast var ringarna för best christmas spirit och Best couple costume (owner and cat).
Var till och med svårt
för domare Svetlana att
hålla sig för skratt. Vek
mig själv nästan dubbel av att se en blå britt
på en kvast i sällskap
av ägaren som Harry
Potter och en divaLykoi
komplett med peruk
och långklänning tillsammans med ägare i
liknande utstyrsel. Lite
all-in mentalitet och
besökare och utställare
hade ett kul avbrott i
tävlingen.

Jag var lite orolig över hur de skulle hinna med all ringarna,
men det löpte på i en smidig och snabb takt och nomine-

Efter skrattsalvorna kom
nomineringslistorna upp och den här gången var förvånande
nog Puck nominerad. Hon fick sen en röst i panelen om bästa
vuxna korthår men vinsten gick till en vacker blå britthona.
Hela utställningen vanns sen av samma urfina Sphynxhona
som tog hem det på lördagen.
Vi åkte sen hem till Sverige tidigt på tisdagen med massa fina
minnen och nya vänner och bekanta och vi kommer garanterat åka ner till Grekland igen. Är inte bara varmare klimat
utan också en otroligt bra klubb som tog hand om oss med
värme och glädje. Ger otroligt mycket att se och uppleva nya
katter och diskutera katt i allmänhet med nya människor. Rekommenderas varmt att ibland ta sig ut och resa med sin katt
och få nya perspektiv!

ringslistan dök upp en dryg timme innan aviserad sluttid.
Puck blev föga förvånande slagen av en vacker abessinier
och blev inte nominerad. Panelen avlöpte snabbt och slutsegrare blev en fantastisk Sphynxhona. Trötta och glada tog
vi en taxi hem till hotellet (kostade 4€ för en 15 minuters
resa!) och busade ordentligt med vår Europa Champion innan vi letade reda på en restaurang i närheten som serverade
massa härlig grekisk mat.

Vid pennan
Mia Isaksson

Söndagen avlöpte i ett väldigt högt tempo. Domare Svetlana
och hennes assistent tog lång tid med Puck på bordet, där
Puck sin vana trogen stångades och storspann och visade
upp sig på sin allra bästa sida. Hon tog sitt första CAGCE och
alla besökare som lyssnade fick en god lektion i vad en eu13
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Sveriges Nya Raskattförening
1965 - 2019

Protokoll fört vid SNRFs ÅRSMÖTE 2019-02-23
Länsförsäkringars huvudkontor i Uppsala
Närvarande: 18 personer enligt närvarolista
§1

SNRFs ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat

§2

Dagordningen godkändes

§3

Dagny Dickens valdes enhälligt till ordförande för årsmötet

§4

Sirkka-Liisa Lundbergs valdes till sekreterare för årsmötet

§5

RRöstlängden räknades till 18 personer, 10 för majoritetsbeslut. Dessutom tillkom 4 poströster att räkna när motionerna skulle behandlas.

§6

Till justeringsmän tillika rösträknade valdes Maria Mattsson och Maria Lööf.

§7

Fastslogs att mötet blivit behörigen kallat.

§8

Årsmötet beslutade godkänna verksamhetsberättelse.

§9

Den ekonomiska berättelsen presenterades. Årsmötet beslutade godkänna ekonomirapporten.

§ 10

Revisionsberättelsen presenterades för årsmötet. Årsmötet beslutade godkänna revisionsberättelsen.

§ 11

Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§ 11a För första gången presenterades en verksamhetsplan och budget för 2019.
§ 12

Årsmötet beslutade om oförändrad stamboksavgift, dvs 175 kr.

§ 13		 Årsmötet beslutade om oförändrad avgift för nytt stamnamn, dvs 750 kr.
§ 14

Årsmötet beslutade att alla årsavgifter för 2020 ska vara oförändrade, dvs
- huvudmedlem
300 kr
- hel familj inkl. huvudmedlem
325 kr
- stödmedlem
150 kr
- kattungeköpare "prova-på-medlemskap"
75 kr

§ 15

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

§ 16

Val av styrelse för 2019
- ordförande
- vice sekreterare
- 1 ledamot
- 2 ledamöter
- revisor
- revisorssuppleant  

omval
omval
fyllnadsval
omval
omval
nyval

2 år   
2 år  
1 år  
2 år
1 år  
1 år  

oförändrat 175 kr
oförändrat 100 kr
oförändrat 200 kr
oförändrat 75 – 175 kr
oförändrat 75 kr

Wiveca Fransson
Maria Lööf
Vibeke Östvik
Mia Isaksson, Tuuli Lundbäck-Larva
Dagny Dickens
Lillemor Drakenberg

§ 17

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

§ 18

Inga frågor hade väckts av styrelsen.

§ 19

Frågor väckta av enskilda medlemmar
Motion 1: Bifall efter ändring
Ta bort omregistrering av katt till SNRF och ersätt den med ”Registrering av stamtavla”.
Originalstamtavlan ska inte makuleras. Detta gäller alla katter från andra organisationer oavsett vilken
organisation.
Motion 2: Bifall efter ändring
§ 3.1  Alla katter som ägs av SNRF-medlem och som används i avel måste vara införda i SNRFs
Stambok.
Motion 3: Bifall
Ovanstående ändringar ska även gälla för övriga WCF-föreningar i Norden om föreningen så önskar.
14

Mästerkatten 1 - 2019
Motion 4:
Motion 5:
Motion 6:

Bifall
Registrering av stamtavla = samma avgift som för tidigare omregistrering/första-gångsregistrering i
SNRF
Gäller krav på TRACES-intyg. Motionen bordlades. Beslutades bilda en grupp för att ta fram förslag på
hur den här frågan ska hanteras. Motionsställaren (Emma Carlsson) ska ingå i gruppen, SNRFs styrelse
utser övriga två medlemmar i denna gruppl.
Godkänn polydaktyli på MCO avslogs, då mer än 15 ropade Nej
Ingen rösträkning begärdes

§ 20

Inga frågor hade väckts av revisorerna.

§ 21

Louise Guézennec omvaldes till materielförvaltare.

§ 22

Pernilla Söderberg, Lillemor Drakenberg och Lena Alm valdes att ingå i klubbmästargruppen.

§ 23

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

§ 24

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

§ 25

Rose-Marie Ersson avgick som ledamot efter ca 17 år och avtackades med ett litet tal av Wiveca Fransson.
Vidare uppvaktning kommer senare.

§ 26

Besluten tagna på motionerna 1 t.o.m. 4 träder i kraft när protokollet är skrivet och justerat.

§ 27

Mötesordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade årsmötet avslutat.

Uppsala, 2019-03-03
Sirkka-Liisa Lundbergs – mötessekreterare
Justeras:   Maria Mattsson och Maria Lööf

Dagny Dickens - mötesordförande

Teckningarna inskickade
av Celine christEnsennILSSON I HCC
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Årets katt 2018 i SNRF
Årets Katt Nr 1
Internationell Champion
Ker Bihan Chicago
Brittiskt korthår, blå
Uppfödare: Familjen Guézennec
Ägare: Familjen Guézennec
fotot taget i Finland i november

Årets Katt
nr 2
Champion Qi Bo from Town-House
Brittiskt korthår, lila
Uppfödare:  Adam Ljung
Ägare: Marianne Johansson

Årets Katt nr 3
Grand Int Champion Aramis Denny Moore
Brittiskt långhår, choklad-vit
Uppfödare:  Gradova Tatýana / Malyutina S
Ägare: Anita Medqvist-Göthlund

Bästa Huskatt

Bästa Veteran

World Premier
Mångårdens Axel
Norsk skogkatt, svarttigré
Uppfödare: Marina Jonasson
Ägare: Maria Karlsson
Master of Europe Chili
Rödtabby-vit
Ägare: Charlotte Erikanders
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Årets Katter 2018 i SNRF
Ägare
Familjen Guézennec
Marianne Johansson
Anita Medqvist-Götlund
Familjen Guézennec-Östvik
Monica Kristensveen
Anita Medqvist-Götlund
Marina Jonsson

På nationella WCF-listan
Nr 2 med 1198 poäng

Nr       Namn
1
Int. Champion Ker Bihan Chicago
2
Champion Qi Bo from Town-House
3
Aramis Denny Moor
4
PenTom’s Alvaro
5
Molargården´s  Fannie
Baltazar Incredibile*LT
7
Miklagårds Gorm

BSH
BSH
BLH
BSH
BLH
BLH
NFO

8

S*Silverblommans Choklad Puck

EUR 648

Mia Isaksson

9

D*Garibaldi’s Latin Lover

BSH 620

Familjen Guézennec

10

Metsäkansan Menninkäinen

BUR 610

Tuuli Lundbäck-Larva

11

Mhorrses Chamosit

NFO 545

Marina Jonsson

12

Mhorrses Sazerac

NFO 510

Marina Jonsson

Mhorrses Bruichladdich

NFO 510

Charlotte Erikanders

13

S*Catsson’s Stina

MCO 500

Maria Karlsson

14
15
16
17
18
19
20

Ker Bihan Boule de Neige
Gilluwe Noksas*LT
FIN*Piupaws Niobe
Gefjon Bure
Marsta  Aslan Hatun
Gefjon Eir
Cardiwens Friendly

BSH
CRX
CRX
NFO
TUV
NFO
EUR

Familjen Guézennec
Alexandra Holmgren
Tuuli Lundbäck-Larva
Familjen Sterner
Jannika Andersson Chronvall
Familjen Sterner
Mia Isaksson

859
839
750
746
700
700
680

423
400
378
372
365
341
330

Nr 5 med 1061 poäng
Nr 15 med 130 poäng
Nr 13 med 210 poäng
Nr 1 med 1695 poäng +
bästa europé totalt
Nr 3 med 1076

Nr 39 med 1146 poäng

Nr 18 med 40 poäng

HUSKATTER i SNRF
1

Master or Europe Chili

524

Charlotte Erikanders

2
3

Master of Europe Ozzy
Master of Europe Celcius

460
360

Charlotte Erikanders
Michaela Karlsson

VETERANER i SNRF
1
Mångården’s Axel
2
FIN*Piupaws Niobe

NFO
CRX

680
630

Maria Karlsson
Tuuli Lundbäck-Larva

3

MCO

530

Maria Karlsson

S*Catsson’s Stina

bästa huskatt i WCF

Nr 7 med 526 poäng i WCF
bästa veteran totalt i Europa med
1418 poäng

Som vanligt räknas Årets Katt ut genom att välja ut de tre bästa resultaten för en katt. Poängen
baseras på poängen för respektive certifikat, som mest 100, 20 poäng för nominering, 50 poäng för
varje bästa-titel samt 20 poäng för deltagande i en WCF-ring.
   Att räkna ut årets uppfödare lyckades inte den här gången.
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Sveriges Nya Raskattförening, Oslo Rasekattklubb och
Happy Cat Club hälsar alla hjärtligt välkomna till

Boulehallen, Gottsunda centrum, Uppsala den 25 och 26 maj
Våra domare just nu är:

Marina Litvina, RU

Dagny Dickens, SE

Albert Kurkowski, PL

Miro Jarmuszewski, BE

Jane Allen, UK

Tomas Andersen, DK

två domare till kommer att bjudas in

Special Europeiskt korthår – lördag
i samarbete med Européringen
WCF-ringar. Masterring, Dubbel – och Trippel Masterring

Anmälan

Ska vara oss tillhanda senast den 26 april. Du som anmäler via e-post eller on-line, skicka en kopia på din
anmälningsblankett eller on-line bekräftelse till din utställningssekreterare!
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.Slutlig bekräftelse med bl a tider för incheckning sänds endast ut om du lämnar
aktuell e-postadress

Avgifter

Första katt 400: - per dag. Övriga katter från samma hushåll 225: - per dag.
Veteranklassen är avgiftsfri, om katten deltar i annan klass också. Om katten enbart anmäls till veteranklassen är avgiften
som ovan.
WCF-ringarna anmäls och betalas på plats, 100: - per katt/ring
Färgbedömning är avgiftsfri 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.
* Du kan också swisha avgiften till 123 541 86 52
Vid betalning från utlandet:
* 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.
* Exp.avgift om 50 kr tas ut vid återbetalning och vid fakturering av utebliven anmälningsavgift.
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
Om du tar med egen bur, ange måtten på anmälan

Annonsering i vår katalog

Manus till oss senast 5 maj. Skicka annonsen digitalt i storleken A4 till snrf.sekreterare@outlook.com
Katalogen distribueras digitalt ca 1 vecka före utställning. Helsida 500 kr/företag och 250 kr/uppfödare.

Glöm inte att

* att ta med raskattens stamtavla/huskattens huskattbevis och vaccinationsintyg,
* att katterna ska vara vaccinerade med giltig vaccination mot kattpest och kattsnuva,
* att bifoga hörselintyg på vit katt, om den ställs ut första gången,
* att huskatter över 10 månader ska vara kastrerade.

Kontaktuppgifter

Utställningens adress

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

Valthornsvägen 19, Uppsala  - fri parkering vid Gottsunda C

Ekonomiska frågor
Maria Mattsson
Telefon: 070-821 60 85
E-post: kassor@snrf.org
Priser – sponsring och montrar på utställningen
Sirkka-Liisa Lundbergs  - Telefon: 018- 25 02 65
E-post: sirkka-liisa.lundbergs@outlook.com
Vill du ha ditt hederspris omnämnt i katalogen,
skriv på anmälningsblanketten till vilken/vilka
katter du vill skänka pris.

Hotell och campingar
Scanding Nord
Elite Notel Academeca
Fyrishov Stugby o Camping
Hotell Svava
Vandrarhem, Uppsala C (1 katt/rum)
Sunnersta Herrgård (1 katt per rum)

018-425 23 00
018-780 99 00
018-727 49 60
018-13 00 30
018-185 84 85
018-32 42 20

WCFs utställningsregler och nordiska WCFs ordningsregler gäller
- finns på www.snrf.org
Om du får förhinder, vänligen kontakta
Maria Lööf Sirkka-Liisa Lundbergs  19

070-631 59 47  
070 376 84 42
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bildad 1965

SNRFs Verksamhetsberättelse
för 2018
1. Styrelse och funktionärer 2018
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
Mia Isaksson
Louise Guézennec (sammankallande),
Boel Jiremar Hultén,
Louise Guézennec

2. Möten m.m.
Styrelsen hade 7 protokollförda möten. Ett av dem var årsmöte, som hölls på Agrias huvudkontor i Uppsala den
3 mars. Alla styrelsemöten har hållits hemma hos ordföranden utom den sista för året. Mötet då hölls hemma
hos kassören i Uppsala.
Inga nya ledamöter valdes in i styrelsen. Dagny Dickens hade hand om ordförandeklubban med den äran. Inga
motioner hade lämnats in till Årsmötet. För första gången tillämpades möjligheten att poströsta.
På årsmötet berättade Wiveca Fransson om Agrias senaste försäkringsnyheter.
I anslutning till årsmötet berättade Vibeke Östvik om Royal Canin's olika veterinärfoder för äldre katter.
Representanter för SNRF och FHK träffades den 10 juni i Mariestad för att stämma av och diskutera utställningsregler och utställningsordning, däribland antalet certifikat per titel. Man kom också överens om att skicka
gemensamma motioner till WCFs GA-möte sommaren 2019.
Diskuterades hur den nya dataskyddslagen skulle komma att påverka föreningsarbetet och hur medlemmarna
skulle informeras om skydd av personuppgifter och rättigheter.
20

Mästerkatten 1 - 2019

3 	Medlemmar
Per den 31 december 2018 var medlemsantalet 243 inkl. familjemedlemmar, att jämföra med 239 året före,
fördelat enligt nedan. Av dessa var 35 provmedlemmar, jämfört med 32 året före.  
Blekinge
Bohuslän
Dalarna
Gotland
Gästrikland
Halland
Hälsingland
Jämtland
Lappland
Medelpad

2
15
14
2
4
2
1
1
1
3

Närke
Skåne
Småland
Stockholm
Sörmland
Uppland
Värmland
Västerbotten
Västergötland

6
12
13
37
10
71
4
5
7

Västernorrland
Västmanland
Ångermanland
Östergötland
Belgien
Finland
Rumänien
Tyskland
Frankrike

2
13
7
8
1
1
2
1
1

4. Tidning, hemsida och Facebook
MästerKatten utkom med 3 nummer under 2018. Orsaken till detta var, att det inte hade kommit in nog
med material för att göra en hel tidning. Istället skickades ett nyhetsbrev med diverse information via email. Årets sista MK blev ett dubbelnummer, som kom ut till
jul och skickades till medlemmar, andra nordiska WCF-föreningar, medlemmarna i
HCC, veterinärer, djurbutiker m.fl. MK 2-3 lades ut på hemsidan och blev därmed
tillgängligt för vem som helst att läsa. Happy Cat Club betalar för att dess medlemmar ska få tidningen, och bidrar därmed till tryckkostnaden.
Hemsidan sköttes av Mia Isaksson. Sidan har uppdaterats regelbundet och innehåller olika regelverk, utställningsresultat samt diverse information. Via länkar kunde man komma in på
rasringar, andra föreningars hemsidor, till WCFs huvudhemsida med rasinformation, utställningar runt om
i världen, uppgifter om medlemsföreningar per land samt till andra sidor av intresse. Information om ändringar fanns att läsa under Nyheter.

5. Utställningar 2018
Vårutställningen i maj
Vårens utställning, den 108e och 109e, hölls i Boulealliansens lokal i Uppsala. Det här var för oss en helt ny bekantskap med ett ovanligt golv. Golvet var uppdelat i sektioner täckta med sand.
Som syns på bilden, var sponsringen mycket generös.
Utställarna kom från WCF-klubbar i Sverige, och Norge, och FIFe-klubbar. Antalet
bedömda katter var 196. På lördagen hade Brittsällskapet en egen tävling och på
söndagen var det alla rexade katters tur.
Domarna som dömde katterna var Johan Lamprecht och Antony Aldum från
Sydafrika, Daniel Counasse, Belgien, Pascal Pobé, Frankrike, och Irina Guseva från
Ryssland.
Diplom till Årets Katt 2017 i SNRF delades ut.
Höstutställning
Höstens utställning, 110 och 111, hölls också den i en för oss helt lokal, en
hundsporthall i Kungsör i Västmanland. Lokalen var trevlig och passade ändamålet bra. Golvet var av konstgräs, belysning och ljus var precis så bra som man kan
önska sig och likaså luften. Det fanns en kafeteria, där det bjöds på förtäring av
skiftande slag.  Sponsringen var också denna gång mycket generös.  
De tre domarna var Phillipa Holmes från England, Roman Nitsenko från Ryssland och Brigitta Redford från Tyskland. Antalet bedömda katter var 157.
Mycket glädjande var, att det bland utställarna fanns flera som aldrig tidigare ställt ut.
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Andra utställningar
Förutom på de egna utställningarna, deltog ett antal medlemmar också i WCF-utställningar utanför Sverige
och Norge också Finland, Tyskland, Estland och Grekland.

6. Avel, uppfödning
Under året registrerades 23 nya stamnamn varav 3 var överföringar från annat förbund. Det totala antalet utskrivna stamtavlor uppgick till 844 jämfört med 577 året före.  Det stora antalet ansökningar betydde mycket
arbete för stambokföraren, och det som medförde mest arbete vara alla omregistreringen av katter som
importerats från andra länder och förbund.
Nyregistreringarna ökade från 520 till. Totalt uppgick omregistringarna till 55 katter från andra förbund och
länder. Transfer vid försäljning till länder utanför Sverige skrevs ut för 7 katter. Två huskattbevis utfärdades.
Följande antal katter per ras har registrerats i SNRF under 2018:
2018

2017

2016

2015

Totalt antal nya registreringar

655

520

602

545

Totalt antal omregistreringar

73

55

55

61

Totalt antal utskrivna stamtavlor

728

577

657

606

Huskattbevis

-

2

-

7

Transfer

7

14

27

19

Långhår

Ny

Omreg

PER

1 (7)

-

BRL

68 (67)

BEN

38 (46)

7 (7)

SFL

6 (7)

5 (3)

BRI

130 (138)

8 (10)

Semilånghår
MCO

95 (33)

10 (13)

NFO

17 (10)

5 (-)

RAG

45 (31)

2 (5)

LPL

35 (24)

2 (3)

SBI

115 (95)

8 (2)

TUA

8 (4)

1 (2)

SIB

-

1

Korthår

Omreg

BML

-

5

CRX

33 (12)

8 (1)

DRX

1 (7)

1 (3)

EUR

4 (7)

-

SFS

22 (8)

6 (4)

XSH

5

1

Transfer per land
Finland

2

Danmark

4

Norge

4

Övriga

5

Uppsala, i februari 2019

Sveriges Nya Raskattförening
Sirkka-Lundbergs
sekreterar

22

Mästerkatten 1 - 2019

Årets resultat

Sponsring från Doggy
Bland annat detta fick vi att dela ut som priser.
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mera stambokföring
Registreringsanmälan
Vi rekommenderar att registreringsanmälan skickas in i god tid, dvs gärna när kattungarna är ca 3-4
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

som används i avel 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

Om du köpt en katt från annat land, kontrollera att det finns registreringsnummer även i sista ledet, alltså
den längst till höger. Om inte, be uppfödaren skicka kopior på din katt föräldrars stamtavlor.

Kopior

Alla dokument som krävs för att åstadkomma stamtavlor åt kattungar, dvs föräldrarnas stamtavlor och
diverse intyg måste inte vara original. Det går utmärkt att skicka in kopior MEN de måste skannas in och
skickas via email.

Originalstamtavlona kommer i fortsättningen inte att makuleras.

Stjärnkattens
Raskattförening,
med säte på Västkusten. Föreningen bildades 1995
av tidigare medlemmar i Föreningens Bohuskatten.
STJR är numera en s.k. trainee member med SNRF som
mentor. SNRF fortsätter att ha hand om stambokföringen för STJRs medlemmar.
Ordförande är Rose-Marie Kvillert

031 - 52 19 58

sekreterare Patrik Axelsson

073-915 46 28

hemsidan har adressen
http://stjarnkatten.se
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WCF-utställningar 2019
Mars.................... 16 - 17.......... 4Stars.................... Kyrkslätt..................... dubbelutställning
Mars.................... 23 - 24.......... FHK........................ Varberg...................... dubbelutställning
Maj...................... 25 - 26.......... SNRF...................... Uppsala...................... World Show
Augusti................ 18 - 19.......... HCC....................... Kungsör...................... dubbelutställning
September........... 21 - 22.......... ORKK..................... Solbergelva................ dubbelutställning
Oktober............... 12 - 13.......... FHK........................ Varberg...................... dubbelutställning
November............... 2 - 3.......... SNRF...................... Kungsör...................... dubbelutställning

Via länk på SNRFs hemsida kan du anmäla dina katter on-line till våra 		
egna utställningar.

När du vill ställa ut på andra WCF-klubbars utställningar,
i Sverige eller utomlands, skicka anmälan tills vidare till:
Sirkka-Liisa Lundbergs
Betgatan 43, 754 49 Uppsala

snrf.sekreterare@outlook.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.
Anmälan kan göras antingen via föreningarnas hemsidor eller via Top Cat.
Det finns en FB-grupp som heter WCF - info, shows and stores
Där annonseras utställningar i alla möjliga länder.

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

073 - 915 46 28

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

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

från vänster Matisse, Aska, Avalon och Elsa

Hur man äter på Björkbacka
En liten fundering över katters matfilosofi. Vi har fyra britter, Avalon, Matisse, Aska och Elsa. Aska är den som kommer och säger att det är matdags. Hon får sin "köttbulle" och jag kollar om någon annan är hungrig. Ingen reaktion
så jag stoppar undan maten. Precis gjort det så kommer nästa, brukar vara Elsa. Fram med maten igen så hon blir
nöjd. Undan med maten igen. Då kommer Matisse. Samma procedur. Sist kommer Avalon.
För att motverka detta så ger jag Aska mat och sen sätter jag mig och väntar. Tror ni det kommer någon katt. Nähä,
ingen kisse. Efter att ha väntat i 10 minuter så ställer jag undan maten och, vips så dyker nästa katt upp. Ger mig f-n
på att dom sitter runt hörnet och bara väntar på att jag ska stoppa undan maten så dom kan komma fram.
Då lägger jag fram fyra tallrikar med varsin "köttbulle". Det ger två möjliga scenarior. Antingen äter Aska sin och sen
dyker ingen katt upp och resten blir liggande och torkar och ingen katt vill ha dom. Den andra varianten är att Elsa
dyker upp och äter 3 "köttbullar" och Avalon och Matisse får ingenting.
Har ni andra liknande mat bekymmer eller är det bara våra knasiga britter som har hittat på en egen "hålla husse
sysselsatt" lek?
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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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