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S*Meibel's Silver Spoon
tillsammans med några av
domarna

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:--

fiias funderingar
Sent om sider blev även den här tidningen färdig. Den hade fått stå tillbaka för
utställningsresultaten, som var ovanligt besvärliga den här gången (eller berodde
det på "skit-bakom-spakarna-syndromet" - vem vet).
Om och om ingen gick jag igenom papper efter papper, så till slut såg jag varken
siffror eller bokstäver. Vilken dags papper jag hade framför mig, blev till slut omöjligt att se. När röran var som värst, stod 4 datorer uppriggade på skrivbordet och
mitt ibland dem minst en katt - Sotis. Hon har ju sin egen brevkorg att sova i.
För att inte tala om alla dessa papper. Phuh, vilken pärs.
Vet fortfarande inte om den där resultatkatalogen är helt färdig, än mindre korrekt, men det känns som att "nu ger jag upp". Till saken hör också att den kompletta redovisning måste skickas till en funktionär i WCF, som har i uppgift att
kontrollera att vi gjort allting rätt! Vet inte hur många papper jag skannade in och
skickade per mail, men många var det.
att Packa ihop en utställning

Att plocka ihop en utställning är ett kapitel för sig. Det ska nämligen gå undan, vi har
bekränsat med tid på oss. Lastbilen måste lämnas tillbaka före ett visst klockslag.
Utan dessa hjälpsamma och vänliga utställare från HCC hade vi aldrig blivit klara,
och som grädde på mosit var det två av domarna som jobbade på som bara den
med att packa, fälla ihop, bära och till slut också lasta bilen.
Efter det hjälpte båda dessutom till att bära in rubbet i garaget. Det är inte första
gången våra manliga domare hjälper oss med det här tunga jobbet. det har hänt
flera gånger, och vi är alltid lika glada och tacksamma för hjälpen vi får.
I övrigt gäller det att titta på när det regnar - äntligen -, att arkivera papper, klippa
gräs, plocka jordgubbar och så vidare.
Katterna går ut och in på altanen, jagar flugor och lyckades till och med få fatt i en
liten, liten mus, som matte taskigt nog fick tag i och bar ut.
I vanliga fall är det humlor och getingar som råkar komma in, men nu var det något
helt annat. Förutom den lilla musen flög en blåmes in i köket. Oj, hur får man ut en
sån? Jo, den fick vara i fred där den satt högst uppe på kökssåpet. Katterna stängdes ute på altanen, och fönster och dörrar öppnades för att få till korsdrag.
Så småningom började fågeln röra på sig. Den gick försiktigt längs skåpkanten, stannade till, tittade forskande omkring sig, och fortsatte vidare. Gardinstången var
spännande, där satt den en bra stund innan den kom fram till kattstolpen. där den
satt en stund till och studerade omgivning, tills den plötsligt kände vinden och sedan flög ut genom den öppna dörren.  

Hittade den här
fina somriga
bilden på fb och snodde den
utan att fråga
om lov.

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 2019
15 september

Kunde inte låta bli att ta med den
här bilden, den är så fin. Titta
bara på Pucks min! Hon vet hur
man ska visa upp sig på ett foto.



Till sist hoppas jag att
alla får en skön och avkkopplande sommar!
Fiia
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stamBOKFÖRing
Honkattens

STAMNAMN

- 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

Nytt stamnamn:
Sök stamnamn i god tid, INNAN du parar din hona. Ansökningsblanketten får du genom att höra av dig till sekreteraren eller stamnamnsregistratorn. Utan stamnamn skrivs
inga stamtavlor ut.
Läs stamnamnsreglementet! Finns på hemsidan.
Befintligt stamnamn:
Om du redan har ett stamnamn som är godkänt i något
annat förbund eller tidigare IDP, ska du ansöka om överföring till WCF genom att begära blanketten av sekreteraren.
Skicka in den tillsammans kopia på stamnamnsbeviset.
OBS! Skriv ut, skriv under, skanna in och maila.
KOMPLETT REGISTRERINGSANMÄLAN

Glöm inte att läsa stambokföringsreglerna, som
finns på hemsidan!

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

Reglementer är nyligen uppdaterat.

Ankomstdatum för sist inkomna dokumentet kommer att
gälla.

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

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.

Alla avgifter ska betalas i förskott!!
eller mot faktura.
Alla blanketter, utom stamnamnsansökan, finns
på hemsidan under blanketter.

BILAGOR

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

OBS!! ! OBS! Räkna med att det kan ta ca 4-5
veckor från det att sista papperet kommit in att

Hankattens

få stamtavlor OBS!!! OBS!!!

- 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 - hanen 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
- 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)

Har du frågor - kontakta sekreteraren eller
stambokföraren!
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ORDFÖRANDEN
HAR ORDET
Hej alla vänner!

Skriver detta alldeles i början av juli månad när regnet öser ned utanför fönstret och temperaturen
stannat på ca 15 grader. Visst behöver vi regn efter den torra våren, men roligt är det inte så här i början
av semestertider för de flesta.
Vår World Show gick av stapeln som planerat den sista helgen i maj. Förutom katter från hela Sverige gästades vi av utställare från Norge, Estland, Lettland och Ryssland. Förutom de ordinarie tävlingarna anordnades WCF-ringar båda dagarna och
på söndagen var det även Masterring, Dubbel master ring och Trippel masterring. Anmälningarna var över förväntan och att
ha en Master med nästan 40 katter var rekord för oss!
Under lördagen gjordes även en domarexamen för Korthår. Vi gratulerar vännen Ivan Vorobev, som kom  ända från Arkangelsk och gjorde en strålande examen för domarna Albert Kurkowski och Marina Litvnina.
General Best vinnare blev på lördagen en blå brittisk korthårshane från Lettland, Narciss Lichibast och på söndagen vann en
blå-vit perserhane, S*Meibel's Silver Spoon (se bilden på framsidan). Stort Grattis!
Nu väntar för mig att hjälpa till med förberedelserna för Happy Cat Clubs utställning i Kungsör i augusti och delta där också.
Bara ett par veckor senare är det Skogkattmästerskap i Upplands Väsby och första helgen i november har SNRF höstutställning. Också den blir i Upplands Väsby Hundsportcentrum.
Precis som förra året!
Sedan sist har också WCFs generalförsamling gått av stapeln i Essen, Tyskland. Jag skulle ha deltagit där, men hamnade i
sjuksängen med en rejäl öroninflammation. Men vi representerades på bästa sätt av Maria Lööf, som numera är veteran,
eftersom det var tredje gången hon var med där.
Mötet hölls den 28-30 juni, så ännu finns inget direkt beskrivande referat. Detta hoppas vi kunna presentera i nästa nummer
av Mästerkatten, då det förhoppningsvis också finns ett protokoll.
Fler och fler medlemmar vill bli uppfödare och till och med provmedlemmar vill ansöka om stamnamn!
Det är i och för sig glädjande med intresset, men det är kanske inte det första man ska ge sig på när man skaffat sin första
raskatt. För det första måste man vara huvudmedlem i SNRF för att kunna söka ett stamnamn och för det andra, tycker jag,
ska man ha en mentor i form av en erfaren uppfödare, som kan bistå med råd, stöd och hjälp.
Just i dagarna har våra avelsregler uppdaterats och förtydligats och de kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida mycket
snart. De kommer också att skickas ut till alla nya medlemmar.

Till sist som vanligt en rapport från Källbokatterna:
Just nu är de jättesura för att matte har stängt igen för kattgården på grund av kyla och regn. Förra veckan var det ju varmt
och då fick de ha öppet hela nätterna, vilket de tycker är hur spännande som helst!  Men snart kanske värmen kommer
tillbaka – vi hoppas!

Under tiden vi väntar, ger vi kissarna riktigt värmande kramar, eller hur?

Wiveca
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DEAR MEMBER OUTSIDE
SCANDINAVIA
Summer time and cold and rainy weather in the beginning of July. But we sure need it after a very dry springtime.
Our World Show in Uppsala in the end of May attracted many exhibitors from our own country but also from
abroad. Cats came from Norway, Estonia, Latvia and Russia. The competitions were good and sometimes really
exciting! We arranged WCF rings both days and on Sunday there was Master, Double Master and a Triple Master ring. The Master ring had nearly 40 participating cats, which was a record for us here in Sweden.
Judging was made by Marina Litvina, Lizette de Landtsheer,  Miro Jarmuszewski,  Klaas van der Wijk, Jane Allen,
Albert Kurkowski, Tomas Andersen and or own judge Dagny Dickens. We could also congratulate Mr Ivan Vorobev from Arkangelsk, Russia to an excellent Shorthair examination.
Next show will be together with our patronage club, Happy Cat Club in the middle of August. They have got a
lot of applications already and we are looking forward to join them and be of support as we had a lot of help
from them during our show.  It is much easier when we cooperate!
We wish you a nice summer with sun and some lazy days!
/Wiveca
Below some photos from our World Show

Judge Kurkowski and two finalists in a ring

Three kittens in a final

Judge Kurkowski and a European
shorthair female
A shy little one
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Brittsällskapets första
inofficiella utställning
2019-04-20
På påskafton ordnade Brittsällskapet sin första inofficiella utställning
i Folkets Park, Arboga. Folkets Park ligger i ett naturskönt område,
och det var en solig, varm dag. Hit tog sig över 30 utställare med
sammanlagt ungefär 80 katter för att ställa ut sina katter.
Britter är ju en ras med många olika färgvarianter: solida, colourpoint, vitfläck för att nämna några. Dessutom är både korthår och
långhår godkända, vilket ger en stor variation på färg och uttryck.
Förutom de traditionella klasserna, ordnades en rad sidoklasser:
Bästa bustroll, Bästa uttryck, Bästa päls, Publikens favorit och några
till. Det ordnades även tipspromenad och aktiviteter för barnen.

Cafeterian var välfylld, och hamburgare grillades på gården utanför.
Best of Winners blev GIC S*Millington’s Mionetto.
Den som höll i alla trådar och mer där till var Carolina Samuelsson. Hon
hade tillsammans med medlemmarna, raggat ihop massor med sponsring från alla håll och kanter, så prisbodet dignade av överflöd. Carro
hade gjort bedömningsunderlagen, katalogen, och hittat ett nummerlappsystem som vi i SNRF raskt plankade och använde på vår egen utställning.
Vädret var också på sitt bästa humör.

Annika hade rest den långa vägen från Västkusten för att vara med på mästerskapet.

Det var ju påskafton!



Mästerkatten 2 - 2019
Champion of europe

Aramis Denny Moor – BLH
Anita Medqvist-Götlund

Uppsala maj 2019
World Premier

Int Champion

Buffalo's Marilyn Manson
Irén Karlsson

Just a Gigolo from Town-House
Marianne Johansson

Internationell Premier

Qtcat Curly Titch
Anna Carlsson

Grand prem of europe

NamSooks LillyRose, SIA
Anna Andersdotter & Tobias Stellman

Champion

Premier

Emenheim Hex
Anna Carlsson

Gefjon Trud, NFO
Familjen Sterner

Champion of europe

Ker Bihan Yamaica, BRI
Familljen Guézennec-Östvik
Champion

Champion

SE*Hökhöjdens Cassiopeia
de Ossian - SIB
Lillemor Drakenberg

grand Int Premier

GoodWibes Totilas, OSH
Anna Andersdotter & Tobias Stellman
Champion

Marsta Aslan Hatun, TUA
Jannica Andersson Chronholm
world Champion

S*Silverblommans Choklad Puck,
EUR
Mia Isaksson
Premier

GoodWibes Maleficent, SYS
Anna Andersdotter & Tobias Stellman'

Cardiwen’s Friendly, EUR
Mia Isaksson

Varberg mars 2019
Grand Int champion

Ker Bihan Chicago
Vibeke Östvik

Grand Int PreM

Mhorrses Atacama
Marina Jonsson
Int Champion

Gefjon Bure
Gefjon Eir
Familjen Sterner

PR, FIFe IC, SP Piupaws Niobe (CRX f 09). “Aino”, fyllde 16 år 7/6 2019.
Ägare: Tuuli Lundbäck-Larva
Bilden togs av Kicki Th i FHK:s utställning i oktober 2018.

Vibeke Östvik med Ker Bihan Chicago (trea från vänster) på
utställning i Kyrkslätt i Finland
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happy cat club
Året har hittills varit mycket aktivt i föreningen. Vi har ställt ut på både Hallandskattens och SNRFs utställningar, och dessutom på Brittsällskapets mästerskap i Arboga. Det har registrerat ett antal nya stamnamn och fler är på
gång, just nu hela 23 stycken. Idag är vi  också uppe i 181 nya stamtavlor och
ett antal huskattbevis i HCCs namn.
Med lite tur kommer vi snart att kunna göra våra stamtalvor i egen regi, men dit är det ännu en bit
kvar.
På SNRFs utställning i Uppsala var vi med och ställde upp bord och burar, våra tjejer byggde upp prisbordet och var med och delade ut priser i panelen, och så ställde vi dessutom ut en stort antal katter.
Vi i HCC fortsätter att ha en otroligt bra sammanhållning och kamratskap. Vi peppar alltid varandra till
att vara med och göra saker tillsammans. Sommarfika är planerat och kanske ska vi ha grillparty också  
- om vi hinner.
Vi är nämligen i full färd med att planera och förbereda vår andra internationella utställning den 17 och
18 augusti i Hundsporthallen i Kungsör!
Hittills är tillströmningen av katter glädjande stort, men det finns plats för fler. Inbjudan finns att läsa på
sidorna  22 och 23. SNRF står som medarrangör.
********************

Puck på malta

Det här hade Puck med sig hem från Maltautställningen

10
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Nytt år, nya utställningar och
nya listor!
WCF-Best Cat visar bästaresultat för WCF. Till de listorna måste man själv registrera sina katter och betala
in 4 € för att bli synlig. För dem som har hologram på sina stamtavlor är det gratis att delta, men man
behöver fortfarande registrera sin katt. Alla resultat som en katt får under hela året på WCF-utställningar
runt om i världen registreras i dessa listor. Poäng får man för taget certifikat, nomineringar, ringdeltagande och bästaplaceringar. När året är slut får man reda på vilka katter som blivit World Winner, National
Winner (vuxen, ungdjur, kastrat, veteran och huskatt) samt Breed Winner. Dessa är officiella WCF-titlar
som kan användas i stamtavlan och gör även att katterna kvalificerar sig till Olimpiaring under WCFs
Olimpia som går av stapeln en gång per år. Men även om sin katt inte placerar sig överst i listorna är det
en poäng att delta – det är en stor spridning på dessa listor och blir reklam för den egna uppfödningen
och sina katter. En ypperlig chans att synas utanför den egna inhemska kretsen.  
För att registrera sin katt i WCF-Best Cat går man in via
http://en.wcfbestcat.com/

Att registrera sina katter i Top Cat är gratis, men det krävs
att man konfirmerar sina katter via inscannade stamtavlor.
Det är dock endast en engångsföreteelse. Efter det kan man
lätt och smidigt anmäla sina katter till olika utställningar runt
om i världen via deras sida utan att behöva knappra in alla
katters uppgifter varje gång. Det är också så att det går att
registrera sin uppfödning med kontaktuppgifter, lägga upp
foton och skapa profil för alla sina katter. Det gör att man får
ett gratis internationellt forum att nå ut med information om
sin uppfödning. Det går även att annonsera kullar om man så
vill. För att registrera en profil på Top Cat går du in via
https://en.top-cat.org/

2. Klickar på ”I WANT TO PARTICIPATE” och följer länken till
sökfunktionen för att hitta din katt
(http://en.wcfbestcat.com/rating/find-my-cat/?year=2019)
3 Fyll i din katts namn och tryck på ”Filter”
4. Till höger finns en knapp där det står ”Participate”, tryck
på den och följ instruktionerna för hur betalningen går till via
PayPal. Observera att det är den enda betalningsmetoden.
5. Din katt är nu med i tävlingen och det står nu ”In rating”
om du söker på kattens namn igen.

2. Klicka på ”Registration”

En annan internationell lista är Top Cat. Det är ett system
som är mycket populärt utomlands i flera olika förbund. Top
Cat visar resultat på nationell och internationell nivå och redovisar resultat inom de olika raserna med. Notera att inte
alla utställningar ger poäng i Top Cat utan det krävs att utställningsklubben arrangerar just en Top Cat-utställning. I år
är SNRFs World Show även en Top Cat-utställning och ger
poäng på både WCFs listor och på Top Cats listor. Alla bästakatter från Top Cats listor inbjuds till en stor Top Cat Final
som hålls i Penza, Ryssland.

3. Skriv in ditt telefonnummer och invänta konfirmering via
sms
4. Du har nu skapat ett konto och kan fånga upp dina katter
som tidigare deltagit på utställning.
5 bekräfta dina katter genom att trycka på ”this is my cat”
och skicka in stamtavla via länken som automatiskt kommer
upp.
6. Du får ett mail när uppgifterna blivit bekräftade och du
kan lägga in extra information på katten.
Lycka till för alla katter 2019!
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Européringen grundades 1967, och är nordens äldsta
rasring och har sedan dess grundande försökt värna
om rasen och arbeta för samarbete för rasens fortlevnad och bredd i avelsbasen. Europén är en gammal nordisk korthårig urras, och har varit godkänd i
FIFe sedan grundandet och har avlats tidigare än så.
Nuförtiden är rasen mycket sällsynt och det är inte
ofta en publik får möjligheten att se så många européer på ett och samma tillfälle.

Den 25 maj hade Européringen den stora äran att få hålla
européspecial i samband med SNRFs World Show i Uppsala.
18 vackra européer var anmälda till utställningen, där rasen även fick egen kategori. Alla utställare – uppfödare som
kattungeköpare – var spända över dagens gedigna program.
Då WCF fungerar lite olika än FIFe vad gäller panel hade styrelsen lagt upp en skiss hur den fungerar, så alla var väl förberedda. I grundbedömningen dömdes européerna av två
mycket entusiastiska och duktiga domare – Dagny Dickens
från Sverige och Miroslaw Jarmuszewski från Belgien. Dessa
två nominerade de bästa katterna inför panelen, men hade
även i uppgift att dela ut priset för Bästa Europé.

För Bästa Europé hade Dagny och Miro fått uppdraget
att plocka ut sina två bästa européer inför det
gemensamma valet om vinnaren.
Miro tog fram S*Silverblommans Guldvinge (n 24)  
och  Cecitas Baron Bissau (n 22)
Dagny tog fram S*Silverblommans Choklad Puck (f 24)
och Cardiwens Friendly (d 23)
Alla fyra visade sig representera fyra olika åldrar och därmed
utvecklingsstadier av europén, vilket för dem som tittade var
mycket kul att få se. Baron Bissau är född 2007 (kastrat - se bilden nedanför), Guldvinge 2012 (kastrat), Choklad Puck 2015
(vuxen) och Friendly 2018 (vuxen). Alla fantastiskt vackra katter och domarna diskuterade länge. Efter en stund enades
de om att den enda tjejen i kvartetten – S*Silverblommans
Choklad Puck – vann den hedervärda titeln Bästa Europé.

Specialen dömdes av Tuuli Lundbäck-Larva, som med stor
inlevelse och charm dömde i specialklasserna Bästa huvud, Bästa
färg och mönster, Bästa pälskvalité och Bäst balanserad kropp.
Européringen hade fått bra med
sponsring, så vi bad Tuuli att utöver vinnaren även plocka ut en
andrapristagare i respektive kategori. Valet av kategorierna gjordes utifrån att få med hela katten
utifrån rasstandarden och belysa
det typiska för just europén.

Européringen delade även ut priset för Årets Europé 2018
till den katt som haft bästa utställningsresultat. Detta år var
det två européer som delade priset på samma poäng, men
bara en av dem kunde närvara och det var S*Silverblommans
Choklad Puck.
Puck blev sedan Best of best III totalt vuxen och Bisse blev
BOB IV totalt kastrat.

Nästan alla européer var uppe i
en eller flera utav specialklasserna och Tuuli fick mycket att
fundera över för att plocka ut de bästa katterna. Resultatet
för specialklasserna blev dessa:
Bästa huvud:
FIN*Pikku-Piun Leppoisa (n 22)
2. Silverblommans Choklad Puck (f 24)
Bäst balanserad kropp:
Cardiwens Friendly (d 23)
2. Cardiwens Shakti (g 24)
Bästa färg och mönster:
S*Hafvets Qvarn Jakaranda (n 22)
2. S*Silverblommans Isflamma (ds 24)
Bästa pälskvalitet:
S*Silverblommans Choklad Puck (f 24)
2. S*Silverblommans Guldvinge (n 24)
"Bara så du vet, Domarn!!"
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Sen väntade alla spänt på vilka av katterna som skulle bli
nominerade till panelen – vi hade ju egen kategori! – och
hur alla andra domare skulle motta vår ras.
Nominerade till Vuxen hane:
Cardiwens Friendly (d 23) och S*Silverblommans Julius (n)
Bästa vuxen hane:

Cardiwens Friendly

Nominerade till Vuxen hona:
S*Silverblommans Choklad Puck (f 24)
och Cardiwens Kitty Pryde (n 24)
Bästa vuxen hona

S*Silverblommans Choklad Puck
Bästa vuxen Europé:

S*Silverblommans Choklad Puck
Nominerade till Kastrathane:
Cecitas Baron Bissau (n 22) och
Cardiwens Mr Bosley (a 24)
Bästa kastrathane:

Cecitas Baron Bissau

Nominerade till kastrathona:
Red Sonja (d 23)
och S*Hafvets Qvarn Jakaranda (n 24)
Bästa kastrathona:

Vi från Européringen vill skicka vårt innerliga tack till SNRF
för att vi fick hålla vår special hos er och för ett fantastiskt
arrangemang. Ett stort tack till domarna Dagny, Miro och
Tuuli för alla positiva ord och fina bedömningar på våra katter. Och slutligen ett extra tack till er alla funktionärer, utställare och besökare som hjälpte till att göra den 25:e maj
något alldeles extra för oss européentusiaster!

S*Hafvets Qvarn Jakaranda

Bästa kastrat Europé:

Cecitas Baron Bissau

Vi skulle inte behövt vara oroliga för någonting. Det var så
härligt att se alla leenden från domarna och publiken när vi
kunde visa upp så fina och många representanter för rasen.
Extra kul för oss var att det blev äkta släktuppgörelse i vuxenklasserna där halvbröderna Julius och Friendly gick mot
varandra bland hanarna och sedan mor och dotter hos honorna. Att även en godkänd novis håller så pass hög kvalité
var även det riktigt roligt. Och inte glömma de fantastiska veteranerna Bisse och Jakaranda som visar på att européer blir
allt vackrare med åren.
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World Show 2019
Den 25 och 26 maj var det åter dags att sparka igång stora utställningsarrangemanget. För andra gången
var vi i boulehallen i Gottsunda, Uppsala. Och för tredje gången gällde det en World Show, och för första
gången valde vi också att göra en s.k. Top Cat Show, vilket innebar, att vi fick anmälningar från länder på
andra sidan Östersjön. Bland utställarna där är det väldigt intressant med Top Cat, då man kan samla på
sig massor med poäng och delta i diverse rankinglistor. Den gäller inte bara WCF-utställares katter utan
allas oavsett vilket förbund men är medlem i.
Borden kom först, och ställde till en hel del extra jobb. Eftersom dörröppningen var för låg för att kunna
köra in vagnarna som de stod i, bar Pernilla in alla 100 stycken helt på egen hand. Därefter kom resten av
sponsringen i omgångar. Den här gången fick vi också rejält med sand, vilket alltid är lika uppskattat.
Med hjälp av våra vänner i Happy  Cat Club byggdes utställningen upp i rasande fart, likaså prisbordet, och i kafeterian
bullades massor av godsaker upp av Pernilla och Lena med
Oscar som medhjälpare.
Antalet raser vad stort, allt från lurviga perser till nakenkatter. Den dominerande rasen var dock britterna, de korthåriga
britterna var flest.
I sekretariatet var det mer än fullt upp. Där slet några av oss
bland tre datorer och tre skrivare och massor med papper.
Det var så man blev svettig. Men så hade vi ju drygt 200 katter både lördag och söndag.  

Baltzar och hans morrhår

Andra slet ute på golvet, bland domare och utställare. Domarna var
förresten hela åtta på lördagen,
och dessutom hade vi en elev som
gjorde sin första domarexamen på
korthåren. (bilden till höger)
WCF-ringarna var fyra på lördagen; vuxna, ungdjur/kattungar, kastratet och huskatter. På söndagen
hade vi ingen huskattring men de
andra tre och dessutom Masterring, dubbelmaster- och trippelmastering. för första gången.
Tre av domarna lämnade utställnigen vid 5-tiden för att hinna med
flyget, så de två sista ringarna hölls
efter panelen.
I lördagens panel vann den från Estland tillresta kattern Narciss Litchibat, en blå britt.  /se bilden på nästa sida, uppe till
höger/

Bästa vuxen Miklagårds Gorm
Ragdoll från Estland
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Lördagens Best of Best, Narciss Litchibat, blå britt från Lettland

Utställare från andra sidan
Östersjön
Djäknens Kaprifol, - german rex
Vinnare i vuxen-ringen på söndag
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Sveriges Nya Raskattförening

hälsar alla hjärtligt välkomna
till vår
Internationella kattutställning

Stockholm Hundsportcentrum, Runsavägen 10,
Upplands Väsby
den 2 och 3 november 2019
Våra domare är:

Natalia Rozkova, AB		
Estland 			

Aija Nuke, AB		
Genevieve Paquet-Franc, AB
Lettland AB, 			
Belgien			

WCF ringar på lördagen!
Mer information kommer att publiceras senare

Inger och två japaner
Bästa Veteran 2018
Mångården's Axel
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Att passa in någonstans
För nästan två år sedan, 13e augusti 2017, så lånade jag min pappas bil och åkte iväg för att hämta hem
min första egna katt, Slash. Som många vet så kom jag istället hem med två katter, Slash och hennes en
månad äldre syster Hendrix. Mina älskade små svarta katter.
Inte långt senare åkte jag på min första kattutställning, FHKs oktoberutställning. Jag var väldigt förvirrad och mycket runt mig
hände som jag inte riktigt förstod. Tack och lov var de andra utställarna runt mig väldigt hjälpsamma och förklarade för mig
hur allting gick till och gav mig många skratt som lugnade nervösiteten.
Min lilla fyra månader gamla Slash vann över syster Hendrix och fick ett Nr1. Senare blev hon även bästa unga huskatthona.
Sen var det kört. Jag var fast.
Jag har alltid haft svårt att ”passa in”. Jag var mobbad i skolan, hade en svår uppväxt och har flertalet diagnoser som gör det
svårt för mig att ens titta på folk jag inte känner.
Men på varje utställning jag har varit har jag dagligen träffat fler och fler trevliga människor som får mig att skratta, får mig
att känna mig som om jag passar in. De drar med mig till middagar, fikor, erbjuder sovrum, lånar ut bilar och hjälper mig med
vad som helst när jag än behöver det.
Och det som gör allt detta underbara ännu bättre, är hur olika vi alla är, men våran kärlek för våra katter går hand i hand och
drar oss tillsammans som ingenting annat jag varit med om.
Jag vet inte ens vem jag ska hälsa på eller inte längre för alla är så trevliga att jag bara vet att alla andra är det med. Man kan
ställa sig och prata med precis vem man vill när som helst och känna sig omtyckt. Gamla, unga, svenska, utländska. Gay och
straight. Vad vi har gemensamt är bara våra pälsklingar.
Så till alla er där ute som funderar på att kanske börja ställa ut, det är värt all tid och alla pengar. Det kommer vara ditt bästa
beslut.
/Celine
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Hämtat från
Jordbruksverkets hemsida
Resa med hund och katt
Det finns saker du behöver tänka på när du vill ta med ditt djur på en utlandsresa eller
ta med ett utländskt djur till Sverige. Reglerna skiljer sig åt beroende på vilket land du
ska resa till eller från.

Läs mer om detta på våra sidor Resa med hundar, katter och illrar.

Reseguide om du ska ta med dig hundar och
katter till Sverige
Det finns en reseguide som är till för dig som vill resa med hundar eller katter till Sverige från ett annat land. Till exempel om
du reser hem från semester i ett annat land eller om du ska ta med en hund hem som du köpt i ett annat land.

*****************
Använd inte hundar och katter i avel om
de mår dåligt av det
Det är inte tillåtet att använda en hund eller katt i avel om den mår dåligt av det och om det finns risk för att avkomman
ärver sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Djur som är överdrivet rädda eller aggressiva och djur som saknar förmåga att
föröka sig på ett naturligt sätt får heller inte användas i avel.

Förbud mot avel med sjuka djur
Hundar och katter får inte användas i avel om
- de har en sjukdom eller ett funktionshinder som kan ärvas
- de har eller med stor sannolikhet har recessivt anlag i dubbel uppsättning för sjukdom de har eller med stor
sannolikhet
har enkelt recessivt anlag för sjukdom såvida inte parning sker med individ som är konstaterat  fri från motsvarande
anlag
- parningskombinationen utifrån tillgänglig information ökar risken för sjukdom eller funktionshinder hos avkomman.

Förbud mot avel med rädda och aggressiva djur
Hundar och katter som är överdrivet rädda eller omotiverat aggressiva får inte användas i avel. Anledningen är att djuren
inte mår bra av sådana beteenden och att det finns risk att beteendet överförs till hundvalpen eller kattungen.

Förbud mot avel med djur som saknar förmåga att
föröka sig naturligt
En tik eller honkatt som inte kan föda på ett naturligt sätt ska inte användas i avel. Risken är att anlag för svåra förlossningar
förs vidare till nästa generation.
Det kan hända att veterinären måste ta till kejsarsnitt om fostret ligger fel, men det får inte bli en vana att göra så. Därför är
det inte tillåtet att låta en tik eller honkatt som förlösts med kejsarsnitt två gånger fortsätta att para sig.
Smittrisker vid avel

Var uppmärksam på att vissa sjukdomar, som till exempel brucellos (bakterien Brucella canis), kan spridas i samband med
insemination och parning med utländska hundar från länder där dessa sjukdomar är allmänt förekommande. Ett sätt att
minska risken för smitta är att provta avelsdjuren före användning.
18

Mästerkatten 2 - 2019

Sjukdomar hos hund och katt
Smittsamma sjukdomar

Hundar och katter kan drabbas av många olika smittsamma sjukdomar som vanligen orsakas av parasiter, bakterier eller virus. En hel del av dessa kan du skydda djuret emot genom att vaccinera det regelbundet, till exempel kattpest och
kennelhosta. Vissa sjukdomar finns endast utomlands, till exempel rabies och leptospiros, och du behöver då bara skydda djuret om du ska ut och resa. Parasitsjukdomar kan du vanligen undvika genom att behandla ditt djur regelbundet.
  
Du bör diskutera med din veterinär vad som är ett lämpligt skydd för just ditt djur, eftersom behovet varierar beroende på vad djuret utsätts för. Ett djur som sällan är ute och träffar andra djur är mindre utsatt för smittorisk än ett djur
som ofta visas på utställning eller går på dagis. På Statens Veterinärmedicinska Anstalts, SVA, webbplats kan du läsa
mer om infektionssjukdomar hos hundar och katter och även information om vad du ska tänka på inför en utlandsresa.
  
Kennlar och katterier samt pensionat och dagis bör upprätta en strategisk plan för hur de ska minska riskerna för smitta. En
sådan plan kan omfatta vaccinations- och avmaskningsscheman, hantering och isolering av sjuka djur, hur nyfödda djur ska
skyddas mot smittrisker vid besök, hur nyinköpta djur ska kontrolleras och testas samt om och på vilka grunder ett pensionat
eller dagis bör stänga på eget initiativ vid utbrott av till exempel kennelhosta eller liknande. Att föra journal över all behandling och allt som avviker från det normala kan också vara ett bra hjälpmedel.
Ärftliga sjukdomar

Hundar och katter kan drabbas av ärftliga sjukdomar i till exempel nervsystemet, njurarna, hjärtat, skelettet, huden, ögonen
med mera. Rasklubbarna har oftast avelsprogram som syftar till att minska förekomsten av de ärftliga sjukdomar som ger
mest problem. Klubbarna kan ge mera information till intresserade djurägare. Behandling av ärftliga sjukdomar bör man
naturligtvis diskutera med sin veterinär.
Olycksfall

Du som är djurägare ska vara noga med att minska risken för att ditt djur skadar sig i sin hemmiljö genom att se till att det
inte kan föräta sig på sitt foder eller få i sig gift, falla från balkongen, springa ut på vägen, skada sig på trasiga staket, få i sig
små föremål som kan fastna i magtarmkanalen med mera.
Försäkring

Det kan vara dyrt att behandla djur eftersom deras behandling inte subventioneras, och då kan det vara bra med en försäkring. Det går att försäkra de allra flesta typer av sällskapsdjur. Försäkringen omfattar oftast både veterinärvårdskostnader
och liversättning. Vänd dig till ett försäkringsbolag för mer information.

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande
av hund och katt; Saknr L 102 Utkom från trycket den 29 mars 2019
beslutade den 28 mars 2019.
Föreskrifterna finns att läsa på Joordbruksverkets hemsida.

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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En resa till världens ände
Jag sover med datorn på. Man vet aldrig, om man får en fantastisk överraskning mitt i natten, när det säger ”pling”. 999 gånger av 1000 är det förstås bara någon idiot, som undrar, om man inte skall slå till och
köpa litet Viagra, men mitt i vintern för cirka något år sedan kom det där mailet, som vände upp och ner
på mitt lugna liv. ”Skulle ni vilja komma till Almaty och döma katter”, stod det ungefär. Jag, som knappt
vet var Afrika ligger, fick ett sjå, vill jag lova! Tjugo över tre började jag studera Almaty, forna huvudstaden i Kazakhstan, världens tredje största land, som sträcker sig från Kaspiska havet till Kina. Nåja, tänkte
jag, det ligger väl där och trängs bakom Kaspiska havet, och det blir väl inte så värst mycket längre än till
Moskva.
Men se där bedrog jag mig – det ligger nästan på kinesiska gränsen! Jag blev så nervös, att jag började
joddla för mig själv mitt i natten. Pröva själv – det är mycket lugnande!
9,5 timmar med flyg via Istanbul. Jag fick så mycket att tänka på, att jag klädde på mig och steg upp för
gott. Kunde man gå ensam på gatorna i detta gudsförgätna land? Hur är man klädd? I burka? I så fall – hur
dömer man katter i burka? Ja, det var mycket att fundera över.
ha gjort självmord, och det direkt, för maken till ungar har
aldrig funnits, det är jag övertygad om!

Det tog tre dagar innan jag tog mod till mig och svarade ja,
med en lång lista med frågor om väder och vind, klädsel, bedömningssätt o.s.v.

Mitt handbagage var mycket mystiskt fick jag höra –” vad var
det i de där paketen? – guld?”

Ska man åka så långt, vill man ju inte gärna se bara utställningshallen och hotellet, så nästa steg blev att ansöka om
semester för att kunna stanna en knapp vecka – 2 dagar går
ju bort till själva resandet.

”Tyvärr”, svarade jag, ”det är bara ett par glasljusstakar.” Då
gick det bra, och då tänker man förstås genast:” varför hade
jag inte litet guld, om det är så lättsmugglat?”

När dagen för avresan närmade sig, blev jag ordentligt sjuk
– feber, snuva och hosta – och jag hann inte repa mig mer än
till hälften, så mitt viktigaste handbagage var näsdropparna.
Turkish Airlines var ett förträffligt flygbolag, som serverade
varm mat och efterrätt, precis som alla bolag gjorde för några år sedan. Nudlar med ost och grönsaker. På förpackningen
fanns en liten lapp, där det stod ”denna rätt innehåller garanterat inget griskött” med bild på en söt liten Nasse. Till
efterrätt serverades körsbärskaka med kanel – en intressant
kombination, som jag skall laga vid tillfälle.

I planet hade jag tänkt sova litet, så jag hade tagit med mig
en sådan där käck liten uppblåsbar ring, som man har kring
halsen. Klockan var cirka 21.30 och vi skulle komma fram
05.00. Men se det blev inget med det! I stolarna bakom mig,
med lagom sparkavstånd till mitt ryggstöd, placerade sig den
trevliga lilla barnfamiljen, som beskrivits ovan!
Det ena barnet tränade avspark (inför sin framtida fotbollskarriär) mot min rygg, den andra illskrek oavbrutet hela
resan igenom! Mamman satt hela tiden totalt opåverkad
emellan dem – fadern satt med det tredje, märkligt nog tysta
barnet, längre bort. Jag röt med jämna mellanrum åt dem,
andra passagerare försökte tala med fadern, flygvärdinnan
gjorde sitt bästa, men till ingen nytta. Man kan ju inte be
någon stiga av….! Fast någon större skada hade det inte varit,
det försäkrar jag.

På flygplatsen hade jag köpt några kristallljusstakar, vilka
kunde passa som presenter eller som muta – man vet aldrig.
De låg presentförpackade och gick ledigt igenom röntgenapparaten på Arlanda och vid landstigningen i Istanbul.
Istanbul är en fantastisk stad, som jag säkerligen skall besöka
en dag – det syntes från luften.

Följdriktigt anlände jag ganska utmattad till Almaty, och satte
fart mot visumkontoret.
Jo då, där låg mitt visum, som kostade 70 dollars. Jag presenterade jämna pengar och log förbindligt, men se det gick
inte! Min 50-dollarsedel var falsk, sa maran bakom disken.

Och vilken service på flygplatsen! Vänliga, leende unga män
ledsagar en vid minsta tvekan, varthän man än ämnar sig.
Själv ämnade jag mig till en växelkassa för att växla till mig 70
dollar, vilket jag glömt på Arlanda. Detta för att kunna köpa
mig ett visum, när jag kom fram till Almaty och passpolisen.
Inte snack om att kontrolleras, för att upptäckas, om man är
terrorist eller så – nej, bara rätt och slätt kommers.

Jag förklarade, att jag fått den på banken, och att den ingalunda var falsk. Jag jämförde den med en likadan sedel, som
en äldre tysk herre betalade med. De var spiklika, men hans
dög och min var förfalskad! Då blev jag rätt så förbannad på
ren svenska! Jag svarade att jag inte hade mera dollars, men
att jag gärna satt kvar utanför deras trevliga disk till nästa
vecka på onsdag, då mitt plan skulle gå hem. Tanten kontrade efter 45 minuter med att jag kunde betala i Euros. ”Gärna
det”, sa jag. ”Då blir det 70 Euros”, vågade hon sig på, men
då blev Louise upprörd och talade om att en dollar inte på
långa vägar motsvarar en Euro. ”50 Euros”, bjöd jag, och det
gick hon med på efter ytterligare 30 minuter. Men så enkelt
gick det inte – å nej! –  jag hade bara 100Euros och då kunde

För att gå ombord på Kazakhstanska planet, måste man passera genom ytterligare en röntgenkontroll med handbagaget.
Kön var enorm, och det gick riktigt sakta, för alla skor skulle
av, alla skärp, jackor, smycken, glasögon osv. Man kan undra
hur det går till att gömma en bomb i ett par glasögon….!
Ståendes i denna kö, fick jag en försmak av vad som väntade
mig. En familj med tre barn och cirka 25 handbagage stod
strax bakom mig, och trots att jag trodde mig ha sett det
mesta i barnväg efter 4 egna, 100 dagbarn och lika många
dagisbarn, fick jag mig en tankeställare. Supernanny skulle
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spektaklet inte växla, och jag tänkte
ju på klubbens ekonomi, och gav inte
upp. Då – efter 2 timmar – tittade ärkemaran på min 50-dollarsedel igen, och
sa, att den fick väl duga. Grrrrrrr!
Den stackars klubbordföranden och
hennes man stod tappert och väntade
på mig, när jag kom ut genom passpoliskontrollen, och bjöd mig på kaffe, och
ville visa mig staden, men jag avböjde
och förklarade att jag inte sovit på 28
timmar och kände mig lätt utsliten.
Alltså for vi till hotellet, trodde jag, ja!
Av alla sovplatser jag sett i mitt vuxna
liv, var detta nog det enklaste. Det var
sannolikt ett studenthem för föräldralösa krigsbarn, om det finns sådana.
Sängen var i stil med de utfällbara britsar man släpar med sig på stranden,
duschen bestod av ett järnrör med en
slangbit i ena änden. Ingen ekonomidusch där inte - det blev stora avspolningen direkt! Toaletten fungerade, det
gjorde den, men den lät som Niagarafallet i ett par timmar efter spolning, så
man gick inte dit i onödan. Det fanns
ingen matsal, så jag hade en vattenkokare, ett paket påste, 2 juicelitrar, ett
bröd och ett par förpackningar färdighyvlad ost, som skulle vara frukost en
vecka framöver. Jag trodde jag skulle
svimma , när jag tänkte på att jag skulle
bo där i en vecka, men man är väl konstig, för efter ett par dagar, kom jag på
mig själv med att tänka att det var riktigt hemtrevligt!!!
På eftermiddagen och nästa dag var
det stora sightseeingen. Almaty ligger
på en högplatå med berg runt omkring på tre sidor. Kör man över bergen kommer man till Kina eller Iran. På
bergstopparna låg snö, och efter hela
bergssidorna var det helt rosa av vilda,
blommande aprikosträd. Underbart
vackert! Själva staden, däremot, kan
knappast kallas vacker. Rysk kollossalstil på officiella byggnader och stora
hyreshus, ofta i trä och i rätt dåligt
skick, för övrigt. På vägarna, även de
stora genomfartslederna mitt i staden,
går kor, hästar, åsnor och t.o.m. kameler omkring. Ungefär som får och getter
på norska vägar. Köpte tavlor av en inhemsk målare, som ställt upp sina verk
efter stora marknadsgatan tillsammans
med ett hundratal andra artister. Han
ville så gärna prata, och han kunde litet
engelska, för hans dotter bodde i USA.
”Kände jag henne?” Det var varmt – 20
grader ungefär och man gick i t-shirt
och njöt av solen. När kvällen kom och

man ätit en liten anka med tranbärssås,
for man hem till sitt lilla rum och läste
”Vittula”.
Lördagen grydde och utställningen
drog igång. Det var hett ute, klarblå
himmel och 25 grader.
Utställningslokalen var hallen i ett
nationellt museum, där man kunde
beundra konst och historiska föremål
från Kazakstan och - hör och häpna
- Egypten. Nu kom den stora överraskningen – det var bara 60 katter, ca 30
var att döma för mig och för Peter Latsplas, som kommit från Ryssland. ”Döm
långsamt, så att det tar hela dagen”,
sa man, och jag ställde frågan, hur det
kunde gå ihop, att ta två domare med
så stora rese- och visumkostnader, när
man säkerligen kunde funnit mera
ekonomiska alternativ.” Vi vill ha kvalitet!”, fick jag till svar, och det kändes ju
smickrande.
Jag dömde Peterbald, Don sphynx och
Cornish rex och fick några verkligt bra
donsphynxar på min lott. Alla katter, så
gott som, presenterades med halsband,
juveler och ibland små klädesplagg, för
det pågick en maskeraduppvisning för
katter i hallen. Under utställningens
gång försiggick också dansuppvisning
och sångnummer. Även ansiktsmålning
och håruppsättning kunde man roa sig
med, under tiden som utställningen
pågick.

BIS blev en blåtabbypoint siameshona,
2:a en tortietabby-vit Maine Coonhona, 3:a en Don Sphynxpojke, blå-vit.
På kvällen regnade det, medan vi åt
en sallad och en schaslik (grillat kött).
I säng 23.00, vaknade 01.30, läste ett
par timmar om Norrbotten (Vittula)
och somnade om till 8.15 och då var
det snö! 10 cm, 5 grader varmt och isvind – märkligt!
Söndag. Utställning igen. Dömde britter, siameser, orientaler, exotic, och
perser, en novis, någon huskatt och en
Don sphynx. Hela dagen kom journalister från tidningar, radio och TV för att
intervjua en så märklig varelse som en
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svensk. Jag fick berätta vad jag tyckte
om katterna, hur det var i Sverige, var
jag brukade döma mest och vad jag
hade för katter hemma, tills jag började förstå hur Elvis hade det under den
värsta idoltiden.
Den här gången var siamesen så sur
och otrevlig att den hamnade på 3:e
plats, slagen av Maine Coonen och en
britt (svartsilverspotted).
På måndagen var det kallt och mulet,
men uppehållsväder. Egen tolk och
guide, som förut, visade mig en moské,
Memorial park 1941-45, hjälpte mig
med shoppingen (ja, för man får helt
andra priser om man talar engelska,
och min ryska är ju ganska begränsad
och min kazahk obefintlig). Taxi finns
förresten inte i Kazakhstan – man stannar bara första bästa bil och talar om
vart man ska – de är ändå bara ute och
kör, för att kanske få en körning. Det
kostar ca en femma, om man inte ska
mer än 15 kilometer – då kan det bränna till med en tia.
Talar man engelska åker man på 30 kronor utan pardon, så jag lekte dövstum
varje gång vi åkte bil.
Tisdagen blev ännu en shoppingdag,
för man måste ju ha litet presenter,
när man varit vid världens ände. Köpte
en pärlbesmyckad huvudbonad, för
att kunna läsa sagor mycket bättre,
när vardagslivet på dagis börjar igen.
Dottern fyllde år medan jag var borta,
och till henne köpte jag en dombra
(kazahkisk tvåsträngad luta), eftersom
hon bara har ett trettiotal instrument
tidigare.Barnbarnen fick kläder. Solen
hade kommit åter, och jag fick en sista
skön promenad genom staden, innan
det var dags att fara hem och packa för
hemfärd.
4.15 från ”hotellet”. Inga problem på
hemvägen.
När jag kom hem var det påsk, och vi
hade familjemiddag. Svärdottern var
lyrisk över dotterns kazahkiska outfit,
för hon hade letat genom hela Uppsala,
för att hitta gula kalasbyxor eller långbyxor till påskkalaset, och så kommer
jag med just det i paketet! Dombran
har haft stor lycka bland dotterns högstadiepojkar under musiklektionerna.
Elgitarr och trummor är numera totalt
ute i Sollentuna kommun – det är dombra som gäller.
Någon burka såg jag inte röken av.
/Louise
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DOMARE
Mrs. Tatyana Tarasenko,
Vitryssland
Mrs. Olga Abramova,
Ryssland
Mr. Tomas Balchiunas,
Lithauen
Mr. Peter Moormann
Nederländerna

TIDER
Lördag: Veterinärbesiktning 07.00 – 09.00
Bedömningarna börjar 09.30
Öppet för publik 10.00 – 17.00
Söndag: Veterinärbesiktning 07.30-08.30
Bedömningarna börjar 09.00
Öppet för publik 10.00–15.30

Utställningen beräknas pågå till ca kl.17.00 båda dagarna

Använd gärna våran online anmälan, den finns att hämta på HCC:s hemsida
Den vanliga anmälningsblanketten finns att ladda ner under utställningar/dokument
Eventuella ändringar och info meddelas på HCC:s hemsida och på
Facebook gruppen HCC utställningar.
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Anmälan

Glöm inte

Ska vara din klubbs utställningssekreterare tillhanda senast
den 20 juli för vidare befordran till Berit Magnusson
senast den 20 juli. Använd gärna e-post! Du som
anmäler online, skicka en kopia på din bekräftelse till din
utställningssekreterare!

- att ta med raskattens stamtavla/huskattens huskattbevis
och vaccinationsintyg,
- att katterna ska vara kattpestvaccinerade mindre än 2 år
före utställningen,
- att bifoga hörselintyg på vit katt, om den ställs ut första
gången,
- att huskatter över 10 månader ska vara kastrerade.

Uppge tydligt på blanketten/formuläret vilka dagar katten
ska ställas ut. Endast en anmälan per klass behövs. Din
anmälan är bindande efter den 20 juli. Bekräftelse sänds
endast ut om du lämnar aktuell e-postadress.

Kontaktuppgifter

Anmälningar, avanmälningar och ändringar
Berit Magnusson Sörby 101 73197 Köping
Telefon: 076 213 45 46
E-post: bitte_3@hotmail.com

Avgifter

Första katt 375 kr/dag och 200 kr/katt och dag för följande
katter från samma hushåll. Veteranklassen är avgiftsfri, om
katten deltar i annan klass också. Om katten enbart anmäls
till veteranklassen är avgiften som ovan.

Ekonomiska frågor Elin Salenius
Telefon: 076-633 08 95
E-post: salenius15@gmail.com

WCF-ringen

anmäls och betalas på plats, 100:- per katt. Uppfödar- och
Avelsklass samt färgbedömning är avgiftsfria om katten
deltar i utställningen. Färgbedömning för katt som inte
deltar i utställningen kostar 150:-.

Priser – sponsring och montrar på utställningen
Elin Salenius
Telefon: 076-633 08 95
E-post: salenius15@gmail.com

- Betala gärna på vårat Swishnummer: 1236686646 Avgiften kan även betalas in på BG 5186-1821

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

- Vid betalning från utlandet: IBAN SE82 8000 0818 2801
3153 0081 - BIC SWEDSESS

Utställningshallens adress

Lokal Kungsör hundarena. Kungsgatan 10, 73636 Kungsör.

- Vid ev. avanmälan efter 20 juli betalas anmälningsavgiften
tillbaka endast mot uppvisande av veterinär- eller
läkarintyg, som ska vara HCC tillhanda senast 6 dagar efter
avslutad utställning.

Hotell och Camping i området

Dinners Arboga
Arboga Stadshotell
Herrfallets camping
Best Western Hotell Scheele Köping
Hotell Gillet Köping
Kungsörstorp Hotell Kungsör

- 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 3 augusti.

Tel: 0589-12550
Tel: 0589-12980
Tel: 0589-40110
Tel: 0221-18120
Tel: 0221-21290
Tel: 0227-13060

Nordiska WCF reglerna gäller

Nordiska WCF reglerna gäller. Reglerna finns på www.
happycatclub.org under rubriken Utställning.

Burar

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

Snälla du! Om du får förhinder i sista stund

Om du tar med egen bur, ange måtten på anmälan.

Vänligen kontakta Berit Magnusson 0762134546

Annonsering

Manus till oss senast 19 augusti. Skicka annonsen digitalt
i storleken A4 till marilin7878@gmail.com Katalogen
trycks i A4-storlek. Helsida (A5) 500 kr/företag och 250 kr/
uppfödare.
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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

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

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.

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
Augusti................ 18 - 19.......... HCC....................... Kungsör...................... dubbelutställning
September........... 21 - 22.......... ORKK..................... Solbergelva................ dubbelutställning
Oktober............... 12 - 13.......... FHK........................ Varberg...................... dubbelutställning
November............... 2 - 3.......... SNRF...................... Upplands Väsby.......... dubbelutställning

WCF-utställningar 2020

Mars.................... 21 - 22.......... FHK........................ World Show............... Varberg
Maj........................................... SNRF...................... Dubbelutställning....... Uppsala ?
Oktober............... 17 - 18.......... FHK........................ Dubbelutställning....... Varberg
Datum för utställningen i maj nästa år är ännu inte bestämt.
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
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.

ADRESS- och namnBYTE
Om du har bytt postadress,
emailadress eller namn
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

NORDISKA REXRINGEN

SKOGKATTSLINGAN

OciS-Ocicats of Scandinavia

svenska Ocicatföreningen

RAGDOLLKLUBBEN

spexus

www.rexringen.nu
www.ocicat.se/

www.ragdollklubben.com/
RUSSIAN BLUE KLUBBEN

www.russianblueklubben.se/
Scandinavian Ragdoll Club

www.scandinavianragdoll.com/

BRITTRINGEN

SIgNEringen

EUROPERINGEN

SIAMES-& ORIENTALGRUPPEN

www.brittringen.se
www.europeringen.se/
Föreningen Vangoran

www.vangoran.com/

MAINE COON KATTEN

www.mainecoon-katten.se/

www.signeringen.se

www.skogkattslingan.com/
www.sofocicat.se/

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/
SKANDINAVISKA KORATRINGEN

www.koratringen.com/

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

Jag kallas Morris och brukar åka på utställning både i
Sverige, Norge och andra länder tillsammans med Matte.
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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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