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Hel familj /Family fee för 2019
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Stödmedlem / Support member för 2019

150:-/kalenderår    (€ 16)

Nytt Stamnamn /New cattery name 2019 750:- inkl. bevis o porto (€ 75)
Överföring av stamnamn /
Transfer of Cattery name

200:- inkl. bevis o porto    (€ 20)
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Transfer - alla
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Ändring begärd av uppfödaren
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info@snrf.org
Adressen till SNRF:s hemsidan.:  www.snrf.org
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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 alla
möjliga , extra uppgifter som måste gå före.
Precis innan det var dags för HCCs utställning, som vi var medarrangör till, hände
det som inte fick hända. Det tog tvärsopp i stambokföringen. Louise blev sjuk. Fort
som sjutton måste vi hitta en lösning för stambokföringen - det låg många ansökningar och väntade på att bli hanterade.
Lösningen hette Bitte i HCC. Hon hade nyss tagit hand om sin klubbs egen stambokföring, som Louise hade haft hand om. Alltså fraktade all utrustning till Köping,
och Bitte kunde sätta igång.
MEN innan dess var det ju som sagt utställning i Kungsör. Det
är en trevlig hall att vara i, bra belysning och skönt golv. Killarna
i HCC hade hand om kafeterian, både ute och inne. Ute grillades det hamburgare, och inne fanns kaffe och en massa olika
bakverk som utställarna hade bidragit med.
Domarna kom från fyra olika länder; Holland, Lettland, Ryssland
och Vitryssland.
I sekretariatet satt som vanligt Wiveca, men också HCCs egen
Marie och ytterligare en, vars namn jag nu inte minns. Dessutom fanns där Mia Isaksson, som testade att mata in resulteten
i Top Cat, ett program som har två syften. Dels kan  man samla
in poäng för sina katter, dels går resultaten den vägen in i WCFs
Best Cat-register. Själv satt jag där på en katt och gjorde lite av
varje, eller det som behövdes. Mest var jag nog i vägen och onyttigt.
Lite nytta hade jag väl gjort i förväg, nämligen katalogen, och efteråt tog jag han
om resultatredovisningen. Det är  något som måste göras efter konstens alla
regler för att slippa anmärkingar. Alla papper som domarna hade hanterat måste
skannas i och mailas till den i WCF, som har i uppgift att kontrollera att allting är
korrekt. Varenda papper måste vara daterat och signerat annars.....
Än så länge har inga anmärkningar kommit, men i våras skrev man och anmärkte
på resultatredovisningen från augusti 2018! Det gäller ju att vara ute i tid.... men
antagligen är det så, att man har mer att göra än en eller två personer hinner
med.
Sedan vi gick med i WCF har pappersarbetet kring utställningarna blivit allt mer
omfattande.  Man måste hålla koll på vad som sägs i reglerna och försöka lista ut
vad som menas. Allting kan läsas på tyska eller engelska. Ibland måste man skriva
och be om förklaring.
Våra egna s.k. ordningsregler bygger delvis på WCFs ordinarie utställningsregler,  
när det gäller klasserna, men innehåller punkter som inte alls finns i WCF. Ett sånt
exempel är, att "nyligen parad honkatt får inte komma in på utställning." En annan
sak som bara finns hos oss är BIG (bäst i grupp) och våra huskattklasser med egna
titlar.

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:--

Stackars lilla "Bulibumpa",
hon fattade inte var hon
hade hamnat.
Till sist hoppas jag att
alla får en skön och avkkopplande sommar!

MANUSSTOPP 2019
15 november

Fiia
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stamBOKFÖRing
Honkattens

STAMNAMN

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.
INNAN du ansöker om stamnamn, ska du genomgå vår
uppfödarutbildning. Läs mer på sidan 8.

- 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

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.

AVGIFT

Om du inte fick den när du blev medlem, finns de
på hemsidan eller kan fås av sekreteraren.

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 fyrbenta och tvåbenta SNRF-vänner!
Sitter och tittar ut från mitt fönster på en strålande höstdag i slutet av september månad. Solen skiner,
ingen vind att tala om och förmiddagens trädgårdsröjning var en riktigt härlig stund. Päron och plommon är
färdiga att skördas och det blir morgondagens arbete. Men snart kommer kanske vintern....
Trots att vi själva inte har någon utställning förrän i början av november har jag hunnit avverka två arrangemang sedan sist;
Först Happy Cat Clubs internationella utställning i Kungsör i augusti och sedan Skogkattmästerskapet i Upplands Väsby i
början av september.
HCC-utställningen var, som alltid lika trevlig och mysig. Lokalen var den hundsportarena, där vi själva hade show förra hösten. Den är lagom stor, har bra ljus och gott om plats. Ett fint kök och cafeteria finns också. Vad kan man mer begära. SirkkaLiisa och jag själv åkte dit på fredagen efter ett stopp i en mycket trevlig campingstuga vi hyrt över helgen. Med var också
mina fyra katter, som saknade kattvakt över helgen. Jag var lite nervös för att de skulle ”riva kåken” men de var jätteduktiga!
Antagligen tyckte de att det var lite spännande att vara på semester.
Efter två dagars intensivt arbete med sekretariatet och en mängd andra göromål var det skönt att koppla av på söndagskvällen i stugan för att sedan åka tillbaka mot Uppsala i lugn och ro på måndag morgon.
Skogkattslingans årliga mästerskap ägde rum i Upplands Väsby den 7 september också det i hundsportarenan, där vi i SNRF
haft två utställningar tidigare och dit vi också återvänder i november nu i år. Ovanligt många skogkatter tassade in på lördagsmorgonen (ca 90 stycken) och de dömdes av tre domare. Också en intensiv men rolig dag!
Så kan jag med glädje meddela att vår uppfödarutbildning äntligen efter flera förseningar av olika skäl är färdig och har börjat aktiveras. De som vill söka nytt stamnamn i vår klubb och i HCC måste genomgå utbildningen, som är i fyra avsnitt. Den
första eleven är nu (tror jag) examinerad och vi väntar på flera.
Utbildningen är kostnadsfri och ger rätt till att ansöka om stamnamn.
Jag hoppas att det nått ut att även de som redan är uppfödare har möjlighet att gå igenom den här utbildningen helt på
frivillig basis. Vore kul om några ville göra det och sedan också komma med synpunkter till styrelsen! Kontakta Sirkka-Liisa
om du är intresserad.

Till sist som vanligt en rapport från Källbokatterna:
När hösten börjar krypa in på knutarna blir det mindre och mindre utespring som vanligt och mer och mer tid i soffhörnen
–  också som vanligt. Men en del bus hinns det med ändå. Bland annat härom veckan när någon fångat två möss, som fick sin
sista vila tillsammans med en stor stickad leksaksråtta, där man placerat dem prydligt på rad på varsin sida av leksaksdjuret.
Vad ger ni mig för det?

Men kramar får de ändå – precis som dina katter får det så klart!
Wiveca
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DEAR MEMBER OUTSIDE
SCANDINAVIA
End of September and a beautiful autumn Saturday here in the middle of Sweden.  It is getting darker
and darker in the evenings and one can fell that summer is definitely over for this year.
Both our patronage clubs have had their annual shows; Happy Cat Club (HCC) in August and Oslo Rasekattklubb (ORKK) in
September. Both were fine shows with a lot of exciting competitions. Members of the SNRF board supported them as good
as we could. We always lend them our cages and support with the secretary function and all other matters that happens
during a show weekend.
Our own autumn show will take place in Upplands Väsby in a Dog training center, where we have arranged two shows
before; last time we had our World Show there in 2017. The show room is very convenient and most of the exhibitors are
impressed of such a nice place.
During this summer we have also finished and published a new education program for new breeders in our club. We are very
happy to be able to say that this project now is ended after a long time of delay. But now the first student is examined with
success and we are waiting for more pupils to follow.  The rule is that you cannot apply for a cattery name in SNRF without
this education.  The same goes for our patronage club HCC.
We wish you all a nice autumn time.

från Stambokförarfronten
Föreningen har under många, många år haft turen på sin sida. Alla som har haft och har ett uppdrag,
har klarat sig från missöden, sjukdomar, men i år hände det.
Vår stambokförare Louise råkade nämligen ut för en stroke, som gjorde att hon inte kunde fortsätta med stambokföringen.
Från ena dagen till den andra "skeppades" all utrustning till Köping då HCCs ordförande Bitte Magnusson, som på på kort
varsen hoppade in som vikarie. Hon räddade oss från total katatrof. Allt detta hände alldeles före HCCs utställning.
Vad lär man sig av detta, jo att man ska se till att ha mer än en personer som kan . Vi hade en enorm tur som kunde få hjälp
av Bitte. Hon hade ju alldeles nyligen tagit hand om HCCs stambokföring, så hon fick sannerligen en riktigt rivstart.
Det är ingen större fara med Louise, men hon lider av afasi, som gör att hon inte kan hantera ord och siffror.
Så fort allt det praktiska är avklarat, kommer Mia Isaksson att ta över stambokföringen.
Som hittills ska dock alla registreringsanmälningar, ansökningar om omregistreringar med mera gå via mig, sekreteraren,
som gör en första kontroll på att alla uppgifter och intyg finns med i ansökan.

Allting kan dessutom skickas via email. Inga originalstamtavlor ska skickas in, utan skannas och mailas
till snrf.sekreterare@outlook.com.

WCFs GA-möte
hölls i slutet av juni i Essen i Tyskland. Inte särskild många ändringar eller nyheter blev resultatet av mötet, men några viktiga punkter kom man
dock fram till. En sådan var att en katt får tävla i grundbedömningen en
gång per dag. Det innebär att en katt man ska välja om kattens ska tävla i
vanlig certklass för att få titel eller som veteran. Läs mer på sidan 18.
En ändring, som kommer att synas i stamtavlorna är beteckningen LO respektive RIEX.
En ändring har kommit till på anmälningsblanketten. Klass 24 heter numera 25 och 24 är ny icke godkänd ras.
Mia Lööf och Louise Guézennec deltog från SNRF respektive FHK.


Louise o Mia på väg
hem från Essen



Mästerkatten 3- 2019

uppfödarutbildning
Så här ser första sidan ut i utbildningsdokumentet.
I rutan bredvid ordet Välkommen skrivs elevens namn in och i rutan nedanför elevnumret. Elevnumret
består av årtalet 19 och medlemsnumret.
Dokumentet är låst för redigering utom i de rutor där svaren ska skrivas in och alla klickrutorna.
Det är därför som kalkylarket är ett separat excelark, för att kunna gör beräkningen.

Sveriges Nya Raskattförening
Utbildning inför ansökan om stamnamn och för
Blivande kattuppfödare – Avsnitt 1

Välkommen
till SNRFs utbildning för blivande kattuppfödare.

Ditt elevnummer är
Sveriges Nya Raskattförening
hälsar dig välkommen att delta i vår uppfödarkurs.
Utbildningen kommer att hjälpa dig genom alla moment du behöver kunna och känna till för att följa
SNRFs regler för avel och uppfödning av raskatter. Kursen är avsedd för dig, som är ny uppfödare, men
även för dig som kanske har haft en eller flera kattungekullar och vill friska upp dina kunskaper.
Kursen är inte en utbildning i genetik och kattkunskap. För att lära mer om detta rekommenderar vi
varmt Paw Peds utbildningar i tre steg.
Här får du framför allt lära dig alla de olika moment du måste tänka på och genomföra som kattuppfödare I SNRF. Du får också lära dig en del om, vad svensk lag säger om djurhållning, ansvar och avtal
mellan köpare och säljare när det gäller försäljning av kattungar.
Kursen är uppdelad i fyra avsnitt och du väljer själv hur och när du vill lösa uppgifterna. När alla fyra
avsnitten är inlämnade och godkända, kan du söka ett eget stamnamn I WCF (World Cat Federation)
och SNRF.
Lycka Till!
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TITELKATTER
Gefjon Trud - NFO
Int. Champion
Gefjon Bure - NFO
Grand Int Champion
S*NC's Peny Lane - NFO
Champion

Rozehip's Violetta, BLH c
Kitten Champion
SE*Hökhöjdens Cassiopeia
de Ossian - SIB
Internationell Champion

Rozehip's Threepio, BLH
Kitten Champion

Baltazar Incredibile*L - BLH b 03
Internationell Champion
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happy cat club
I Kungsör har det varit kattfeber under helgen då kattägare och deras katter
kommit till Kungsör Hundarena för att gå på en internationell kattutställning.
Bland alla små söta kissar fanns det flera med priser.
Om man gillar katter så var Kungsör och Hundarenan ett bra besöksmål i
helgen. Ett flertal katter och deras ägare hade tagit sig till Kungsör för att vara med på den internationella
kattutställningen. En av de som ställde upp var Maj-Britt Gottfridsson som är matte till katten Morris.
- Det har gått bra, han har fått pris i högsta klass, berättar Maj-Britt.
Maj-Britt Gottfridsson och katten Morris.
Epiphany’s Galloway, som är Morris egentliga namn, är tre år gammal och enligt Maj-Britt har domarna blivit
förtjusta i honom.
- Det är roligt att få seriösa bedömningar, domarna verkar gilla han, säger hon.
Alexandra Westerberg och katten Niico.
Vid ett annat bord sitter Alexandra Westerberg som är matte för katten Niico, som är sex månader gammal.
- Jag tycker det är roligt att vara här, man får träffa andra med samma intresse och andra uppfödare och prata
och diskutera med dem.
Niico fick under lördagen sitt första set och under söndagen hoppas Alexandra på ett andra.
Erina Flinkman har med sig två katter, helgen till ära. Katterna Chaths och Nami. Chats vann bästa kastrathane
och fick pris från panelen. Nami är inte lika van med utställningar än.
- Jag började med utställningar på grund av grupptryck faktiskt! Jag fick kontakt med en person som tyckte jag
skulle göra det och det slutade med att jag tyckte att det var väldigt kul. Mest för att jag får träffa andra med
samma intresse, säger Erina.
Charlotte Erikanders (t v) och systern Marina Jonsson håller i katterna Chili (t v) och Margarita.
Systrarna Marina Jonsson och Charlotte Erikanders är något av veteraner när det gäller uppfödning och utställningar. Marina har varit med på utställningar sedan 1989 och varit uppfödare sedan 1991.
- Dessa katter är från min kull nummer 50, så jag har varit med länge, säger Marina.
Under helgen har det gått bra för systrarna, de har fått certifikat och i somras var de i Finland på en utställning
och fick certifikat även där.
- Vi kanske behöver ta oss till Norge nu, säger Marina och skrattar.
De flesta katter vilade i sina burar.
På bord fanns priser att vinna.
Det var fullt i Kungsör Hundarena för kattutställningen.
Efter att kattens nummer ropades upp var det dags att gå fram och visa upp sin katt för en i juryn.
Det fanns fyra olika domare för helgens kattutställning. Mrs. Tatyana Tarasenko från Vitryssland, Mrs. Olga
Abramova från Ryssland, Mr. Tomas Balchiunas från Lithauen och Mr. Peter Moormann från Nederländerna.
Erin Flinkman försöker få katten Nami att titta in i kameran för ett foto men Nami är fortfarande inte van med
utställningar och vill inte vara still.
Däremot klarar hankatten Chaths det bättre att vara still.
Bord var fulla med burar för katter.
Vart man än tittade var det människor som bar på katter.
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katter i kungsör

SE*Whiteaters Hot Leg - första
gången på WCF-utställning
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-”Det skulle vara roligt att ta en
kull.....eller??”
Håller man på tillräckligt länge som uppfödare, så stöter man förr eller senare på funderingar från sällskapskattköpare om att ev. ta en kull för att det skulle vara så roligt. I bästa fall. Man kan också på omvägar
få reda på att en köpare av en sällskapskatt man sålt tagit en kull på katten. Jag har egentligen inget emot
att en som köper en brittkattunge av mig, tänkt till sällskap, ändrar sig och vill prova på att föda upp. Jag
började själv en gång på precis det sättet. Men jag har defenitivt synpunkter om den sålda sällskapskatten är olämplig för avel. Det kan finnas flera skäl till det. Eller om en britt jag sålt utvecklas till en jättefin
vuxen individ, som alldeles utmärkt skulle passa till avel, MEN som paras med en olämplig hane.
Hur kan jag då som uppfödare bidra till att ovanstående (helst) inte händer och hur kan jag förmedla vad
det innebär att vara uppfödare?
Jag brukar alltid ställa frågan till mina sällskapskattungeköpare om de tror att de, när katten blivit vuxen, kan börja fundera över att prova på och ta en kull, eller om de är helt säkra
på att katten kommer att kastreras innan eller när den blivit
könsmogen. Om svaret blir svävande, -”Ja kanske....”, eller ”Jag vet inte”, så ber jag att de tänker över saken noggrant
innan och att om de bestämmer sig för kattungar, så hjälper
jag gärna till i valet av hane och annat praktiskt. Sedan kommer det viktigaste av allt, jag informerar om hur det kan vara
att ha kattungekull.

Och för det mesta går allt bra, men för att hjälpa sällskapskattsköparen i hans eller hennes funderingar om det skulle
vara roligt att ta en kull, så berättar jag om saker de bör ta
med i beräkningen. Jag betonar att det absolut inte är för
att avskräcka dem, det ÄR nämligen fantastiskt roligt att vara
uppfödare, utan för att de skall slippa dyrköpta och smärtsamma erfarenheter. Det är alltid en fördel att vara förberedd på vad som väntar, eller som kan hända.
Här är några saker jag ber dem ta med i beräkningen när de
fattar sina beslut:

Jag brukar börja med att prata om hur fantastiskt det är att få
följa en hona i hennes dräktighet, vara med under de magiska ögonblick när förlossningen sätter igång och när ungarna
föds. Jag känner mig ”utvald” när honan vill att jag skall sitta
bredvid henne och ”hålla tass”. Ni känner säkert igen er, alla
uppfödare. Att sedan få följa ungarnas utveckling är verkligen roligt. Man får ju ha dem hemma under den allra finaste
kattungetiden. Tänk bara när de är 4-6 veckor och pilar runt
på golvet som små radiobilar med svansarna rakt upp som
antenner. Jag ler bara jag tänker på det. Besökande kattungeköpare kommer på besök och blir helt betagna i småttingarna och när det är dags för dem att flytta så sker det med
en känsla av att ha varit med och bidragit till att någon blivit
lycklig kattägare. Jag minns så väl känslan när jag hämtade
Zach, min första britt, nere i Skåne. Han var det finaste jag
sett i hela mitt liv och lyckokänslan var total!

*Du bör, för din egen skull, teckna en särskild avelsförsäkring!
* Det kostar att låna hane och den kostnaden kommer innan
man sålt kattungarna.
* Du måste ha koll på, dvs ta ledigt från jobbet (kan röra sig
om många dagar) när din honkatt ska få sina bebisar för att
kunna övervaka henne mot slutet och inte riskera att du kommer hem från jobbet och möts av en katastrof. Hur fungerar
det med din arbetsgivare och din ekonomi?
* Var beredd på att honan kan föda på natten eller under
en helg. OM det då blir komplikationer och du behöver uppsöka jourveterinär, så kan kostnaden bli hög, väldigt hög!!
Här pratar vi om summor upp emot 20 000:- OCH du kanske
måste lägga ut för kostnaden om ditt försäkringsbolag inte
kan/vill direktreglera. Skulle kattmamman dessutom vara så
dålig att hon måste ligga kvar på sjukhuset springer kostnaden iväg ännu mer.
* Det händer att kattungar av olika anledningar måste handmatas, ibland dygnet runt om mamma katt inte får någon
mjölk. Dygnet runt i ca 4 veckor tills ungarna kommit igång
med att äta vanlig mat....kan du lösa det?
* Om du inte lyckas få köpare till kattungarna, har du då möj12
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Jag är stolt över att min klubb, SNRF, fattat beslut om att
1. För att överhuvudtaget få registrera kull måste du ha ett
stamnamn.
2. För att kunna söka stamnamn måste du gå igenom en
introduktionsutbildning (görs hemma i självstudieform) gällande uppfödning. Den är i 4 steg och består dels av faktakunskaper, dels av frågor att besvara och skicka in till klubben.
lighet att behålla dem? (Själv fick jag 4 svartvita hanar kvar i
nästan ett år!)
*Du måste se till att skaffa alla intyg som krävs och bli medlem i en klubb för att i tid ansöka om stamtavla.
*Du måste vaccinera, chippa och besikta kattungarna – en
kostnad på 800 - 1000:- / kattunge beroende på var du bor.
Det här är pengar du måste lägga ut innan du fått betalt för
kattungarna.
Till sist talar jag också om att det finns alltid risker med förlossningar, såväl hos djur som hos människor. Det händer att
en kattmamma inte klarar förlossningen och dör. Är man beredd att ta den risken? Det kanske låter hemskt att ta upp
detta men det är ju vad som kan hända. Än en gång, jag betonar att jag inte är ute efter att skrämmas utan jag vill att
man ska tänka igenom saken ordentligt innan man fattar sitt
beslut.
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3. När du fått ditt stamnamn, DÅ FÖRST kan du registrera
ungarna.
I Sverak får man ta en kull utan stamnamn. Från andra kullen måste man ha skaffat sig ett stamnamn.
***
Till sist kan jag nämna att de kattungeköpare jag haft som
uttryckt funderingar kring att ”ta en kull för att det skulle
vara roligt” inte är lika entusiastiska efter att jag berättat om
vad de bör tänka på.
Att vara uppfödare är inspirerande, intressant, roligt och
alldeles underbart. När allt går bra. När det går riktigt illa
undrar man vad man håller på med och om det är värt all
oro, smärta och alla tårar.
Jo..... jag tycker nog trots allt att det är det :D
Marianne Johansson
Tazzamore’s
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Så sköter du din katt
Katter är självständiga och intelligenta djur. De är inte flockdjur på samma sätt som hundar. Men även en
katt har behov av sociala kontakter. De mår bra av att träffa både människor och djur.
Du ska se till din katt minst två gånger per dag. Unga, sjuka eller skadade katter ska ses till oftare. Om du
har en katt som får gå ute kan du ställa fram mat minst två gånger om dagen. Då lär den sig rutinen att
komma hem när det är matdags. Även ladugårdskatter och utekatter är beroende av vård och omsorg
från sin ägare.
Jordbruksverket har inte något register över katter.
Kattungar

Så länge kattungarna behöver mjölk och omvårdnad från sin mamma får de inte skiljas från henne annat än tillfälligt. Kattungarna får inte skiljas från sin mamma permanent förrän de är minst 12 veckor gamla. Kattungarna får inte heller lämna uppfödaren förrän tidigast vid 12 veckors ålder.
Foder och vatten

Varje dag ska du ge din katt foder som garantera att katten får i sig tillräcklig, allsidig och välbalanserad näring. Tänk på att
katten inte mår bra om den väger för mycket eller är för mager.
Om flera katter får mat samtidigt är det viktigt att alla kan äta i lugn och ro utan att störa varandra.
Om du har din katt inomhus ska den ha fri tillgång till dricksvatten. Om katten är helt eller delvis utomhus ska du se till att den
får möjlighet att dricka minst två gånger per dag.
Stimulerande miljö

Du ska se till att din katt trivs i sin miljö, att den till exempel har en egen liggplats, möjlighet att klösa och ställen att gömma
sig på. Det är särskilt viktigt för katter som alltid är inomhus att de blir aktiverade eller får någon annan typ av sysselsättning.
  
Katter får inte hållas bundna. Du får dock använda koppel när du går ut med din katt.
Katter på balkonger

Om katten vistas ensam på en balkong som finns mer än fem meter över marken, måste balkongen vara försedd med nät eller
något annat som gör att katten inte riskerar att ramla ner och skada sig.
Utrymmen för katter

Rum och andra utrymmen där din katt vistas ska vara anpassade efter hur många djur som finns där. Alla katter ska ha tillgång
till en ren, torr och mjuk liggplats där de kan ligga i naturlig ställning. Digivande honkatter ska ha en lugn plats för sig och sina
ungar.
Inomhusmiljö

Miljön där katter vistas ska ha en temperatur och luftfuktighet som lämpar sig för katterna. Det ska finnas fönster som släpper
in dagsljus och belysning som inte irriterar katterna.
Om du har flera innekatter på samma yta måste du se till att det finns minst en kattlåda per två katter.
Förvaringsutrymmen

I förvaringsutrymmen för katter ska det finnas en liggplats som är upphöjd från marken. Om katten vistas i en rastgård ska den
ha tillgång till ett inomhusutrymme i anslutning till rastgården som skydd mot väder och vind.
Utrymmen där katter hålls samt rastgårdar ska vara minst 6 kvadratmeter. Ytan ska vara minst 2 kvadratmeter per katt. Takhöjden ska vara minst 1,9 meter. Rastgårdar får gärna vara större men aldrig mindre än dessa mått.  
Boxar för katter vid kattpensionat, avelsbox för katthona med ungar och annan tillfällig förvaring ska ha en yta på minst 1,5
kvadratmeter. Den minsta sidan ska vara minst 1,2 meter och takhöjden minst 1,9 meter.
Om flera katter vistas i boxen ska varje katt kunna röra sig på minst 0,7 kvadratmeter. Boxarna får gärna vara större men aldrig
14
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mindre än dessa mått. Hona med ungar räknas som två katter. Katter får inte förvaras i den här typen av box mer än tre månader.
  
Burar: Katter får inte förvaras i burar annat än vid transporter och i samband med utställningar och tävlingar. Buren ska vara
minst 0,5 meter lång, 0,3 meter bred och 0,35 meter hög.  
Mer information om vad som gäller vid transport av katter finnas här.

Kattstallar

I större anläggningar för katter ska det finnas utrymmen för
•

foder och foderhantering

•

bad och skötsel av djuren

•

isolering och vård av sjuka djur.

Tänk också på att det måste vara möjligt att rädda katterna om det brinner.
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.
Tiken måste vara minst 18 månader

En tik får inte paras förrän tidigast andra gången den löper och inte innan den är 18 månader gammal. Om tiken får två valpkullar inom en period på tolv månader måste den få minst tolv månaders vila innan det blir dags för ännu en kull.
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.
Insemination

Insemination får endast ske på tikar som har förmåga att föröka sig på ett naturligt sätt och ska utföras av veterinär med
särskilt godkännande som seminör. Om du vill importera sperma från en utländsk hanhund finns det särskilda importkrav.
Här hittar du mer information om villkor för införsel av hundsperma till Sverige. Vill du istället ta med tiken utomlands ställs
det inga särskilda krav för inseminationen då tiken är i utlandet. Glöm inte att tiken måste uppfylla villkoren för att resa till
landet där hon insemineras respektive villkoren för att få komma hem till Sverige – mer information om in- och utförsel hittar du här.
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.

Artikeln är hämtad från Jordbruksverkets hemsida.
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Sveriges Nya Raskattförening
hälsar alla hjärtligt välkomna
till vår

Brittspecial i samarbete med Brittringen på lördagen!
WCF ringar
Stockholm Hundsportcentrum, Runsavägen 10, Upplands Väsby
den 2 och 3 november 2019
Våra domare är:

Natalia Rozkova,
AB, Estland

Aija Nuke,
AB, Lettland

Genevieve Paquet-Franc,
AB, Belgien

José Weerts,
AB, Belgien

OBS! OBS! OBS!
För katter som har fyllt 8 år väljer man om de vill tävla i veteranklass
eller certifikatsklass. Endast en klass är tillåten.
Detta enligt WCF reglerna.
Vinnande veteran totalt deltar i BIS-finalen!
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Anmälan

Glöm inte

*att ta med raskattens stamtavla/huskattens huskattbevis
och vaccinationsintyg,
* att katterna ska vara kattpestvaccinerade mindre än 3 år
före utställningen och vaccinerade mot kattsnuva mindre än
1 år före utställningen

Ska vara hos Sirkka-Liisa Lundbergs senast den 15 oktober.
Använd gärna e-post! Du som anmäler on-line, skicka en
kopia på din bekräftelse till din utställningssekreterare!
Uppge tydligt på blanketten/formuläret vilka dagar katten
ska ställas ut.

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

Avgifter

Anmälan är bindande efter den 15 oktober.Då katalogen
distribueras digitalt ca 1 vecka före utställningen kommer
INTE särskild bekräftelse att skickas.

* att huskatter över 10 månader ska vara kastrerade.

* Första katt 375 kr per dag.

Anmälningar, avanmälningar och ändringar
Sirkka-Liisa Lundbergs
Betgatan 43, 754 49 Uppsala
Telefon: 018 – 25 02 65
E-post: snrf.sekreterare@outlook.com

Kontaktuppgifter

* Övriga katter från samma hushåll 200 kr per dag.
WCF-ringar 100 kr anmäls och betalas på plats
* Avgiften ska betalas in på SNRF:s PG 11 69 49- 9 senast
den 15 oktober. Utländska utställare betalar vid ankomst.

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

* Vid ev. avanmälan efter 15 oktober betalas
anmälningsavgiften tillbaka endast mot uppvisande av
veterinär- eller läkarintyg, som ska vara SNRF tillhanda
senast 6 dagar efter avslutad utställning.

Priser – sponsring och montrar på utställningen
Sirkka-Liisa Lundbergs
Telefon: 018-25 02 65
E-post: snrf.sekreterare@outlook.com

* 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 några efteranmälningar eller
byten av katter efter den 20 oktober.

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

Burar

Boende i Upplands Väsby

Enkelbur: 60 x 80 x 60 cm
Dubbelbur: 60 x 120 x 60 cm

Scandic Hotell
Best Western Arlanda hotellby

Burarna ställs i enkla rader med utställare på ena sidan och
besökare på den andra.

08-517 355 00
08-597 897 00

Snälla du!

Om du tar med egen bur, ange måtten på anmälan.
Dubbelburarna ges i första hand till kullar och till den som
vill ha tre katter eller fler i samma bur.

Vänligen kontakta

Annonsering i vår katalog

Maria Lööf

070-631 59 47

Wiveca Fransson

070-628 03 95

Sirkka-Liisa Lundbergs

070-376 84 42

Om du får förhinder i sista stund

Manus till oss senast 15 oktober. Skicka annonsen digitalt i
storleken A4 via e-post till snrf.sekreterare@outlook.com
Sirkka-Liisa Lundbergs
Katalogen trycks i A5-storlek. Helsida (A5) 500 kr/företag
och 250 kr/uppfödare.
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KLARGÖRANDE ANGÅENDE VETERANKLASSEN VID
WCF- UTSTÄLLNINGAR
SNRF har nu efter förfrågan hos WCFs styrelse och showkommitteens ordförande fått ett slutligt besked
vad gäller tävling i veteranklass för katter över 8 års ålder:
Ingen katt kan tävla i två klasser på samma utställning. Undantag är WCF-ringar, vilket är en helt separat
tävling helt skild från tävlingen om certifikat och titlar. Kattungar kan också ställas i klasserna 16 eller
16B, men också ingå i en kull med minst 3 kattungar i klass 20.
Följande gäller nu inför SNRFs utställning i november och för efterföljande utställningar:
* Ägaren av katt över 8 års ålder kan välja om man vill ställa ut i veteranklass eller i klass 14-1. Vi tar inte emot anmälningar
till två klasser för samma katt under samma utställning.
* Väljer ägaren att anmäla i någon av klasserna 14-1, fortsätter katten sin karriär och kan ta certifikat och titlar så som tidigare.
* Väljer ägaren att anmäla katten i klass 21, veteranklass gäller följande:
* Katten tävlar i klassen tillsammans med de övriga katterna (som tävlar i klass 16-1) inom samma ras-, grupp-, och färgindelning samt uppdelning av kön.
* Katten som tävlar i klass 21 deltar på lika villkor som övriga i tävlingarna om BIV, BIG och BIR.
* Katten kan även nomineras till panel i sin kategori som veteran.
* I panelen möter Bästa Veteran hane och hona varandra om Bästa Veteran i kategorin.
* Bästa Veteran möter sedan de bästa från övriga kategorier representerade på utställningen.
* Vinnande katt deltar i uttagningen av General Best som utökas till fem katter i stället för fyra:
* Bästa Kattunge
* Bästa Junior
* Bästa Vuxen
* Bästa Kastrat
* Bästa Veteran
Av dessa fem utses sedan General Best (Best in Show)
* Katt som tävlar i veteranklass har full rätt att delta i WCF-ringar på samma sätt som de övriga katterna.
De ägare, som önskar tävla på rankinglistorna Top Cat och WCF Best Cat ska vara medvetna om, att vid inrapportering till
dessa (vilket sker genom samma kanal, nämligen Top Cat) räknas en katt som fyllt 8 år automatiskt som Veteran.
Tävlingspoäng räknas dock på samma sätt som för tävlande i andra klasser.

Ytterligare information:
Domarna på en WCF utställning delar i grunden ut endast en typ av bedömning, nämligen Excellent 1, Excellent 2 o.s.v. Sedan är det arrangerande klubb, som tilldelar ett certifikat till tävlande katter i klasserna 16-1 och då kriterierna för en titel
uppfylls, en titel. På ”WCF-språk” heter denna Excellentbedömning alltid certificate. Alltså får veteraner (och kullar) också
ett certificate.
Veteranklassen 21 saknar idag en karriärstege. SNRF motionerade till årets WCF Generalförsamling om en karriärstege även
för veteraner, men motionen kom aldrig upp till behandling på grund av tidsbrist.
Nu har vi ca 2 år på oss att arbeta vidare på denna idé. det är logiskt att införa en sådan, då numera även kattungar och
juniorer kan tävla om det vi kallar cert och titlar. Vi kommer att försöka ”sälja in” konceptet till andra klubbar och till showkommitteen för att till nästa Generalförsamling ha en chans att få igenom en förändring.
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En vinstrik Skogkatt

En av många vinstrika katter bland alla i SNRF, var Mhorrses
Seabreeze, norsk skogkatt, som blev 16 år.
Hon tog en hel massa fina titlar, bästa hona, bästa kastrat, Best in
Show med mera.

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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Bästa Veteran

Mhorrses Margarita

Christian och Gefjon Trud

Huskatter i panel

Abessinierkull från Litauern

Domarna i Drammen
20
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ORKK 2019
För ett halvår sedan fick jag frågan av Anne, ordförande i ORKK om jag kunde köra våra burar till Drammen när de skulle ha utställning. Jag sa ja, men tänkte i mitt stilla sinne, hur skall jag fixa detta??
Vad jag inte visste var att Anne även hade pratat med Mia (Lööf) och frågat henne om inte hon skulle
kunna göra mig sällskap. Bil bokades och torsdagen innan utställningen så packade vi in burar, oss själva
och min katt Cassie ( SE* Hökhöjdens Casseopeia de Ossian)
Vi skulle åka till Anne och bo där över natten mot fredag, det var kattmat och andra priser som skulle
packas in i den lilla lastbilen också.
Fredag eftermiddag vid halv tre var vi i Drammen, fyllde på
med mat och vid 17-tiden fick vi tillgång till hallen. Det fylldes
på med folk som kom och hjälpte till att bygga utställningen,
så det gick hyfsat fort tycker jag. Middagen blev ganska sent,
men det var gott att få nåt i magen, även om det blev sent!
Lördag morgon var vi i hallen en stund innan alla utställare
kom, vi fixade till det sista så allt såg bra ut.
Bedömningarna startade och Cassie var den enda sibben på
utställningen.. När vi satt och väntade på vår tur fick ”vår”
domare, Elena Trushina, syn på Cassie medan hon väntade
på katten före. Då gjorde hon något som jag aldrig har varit
med om tidigare, hon reste sig och kom fram till oss och sa
Woaw!!

Cassie fick dela rum med Annes katter, sex perser och en
huskatt! Det gick hur bra som helst, ingen aggressivitet där
inte!

Behöver jag säga att Cassie blev nominerad? Hon fick en helt
fantastisk bedömning. I bästa hona semilånghår så fick alla
tre honorna varsin röst och när det blev utslagsröst så lades
den rösten på Cassie! Jag blev så himla glad, hade inte alls
förväntat mig detta!

Söndag morgon var vi på plats igen vid 7 . Utställningen
startade som planerat och Cassie skulle få träffa den andra
ryska domaren. Även Yanina Melnikova gillade henne, hon
sa att det var ovanligt med röda solida honkatter. Även hon
gillade Cassie, men jag var inte hundra på att hon hade
nominerat henne. Hon fick i alla fall sitt cert och titulerar
sig numera Internationell Champion!

I bästa vuxen blev hon slagen av en underbar Main Coon,
han förtjänade verkligen den titeln!
Bäst in Show blev en liten underbar birma från Norge.

Jag tycker det är roligt att en (två!) ryska domare dömer
henne och bägge två tycker att hon är jättefin! Rasen kommer ju från Ryssland! De har nog sett ett antal sibbar under
sin karriär..
Utställningen fortskred med WCF-ringar även denna dag,
vi var med men kom inte med bland de tio bästa.
Cassie blev nominerad av Yanina och hamnade även på
söndagen i panel, även denna gång mot den fina Main
Coon hanen, men den här dagen var det Cassie som blev
Bästa Vuxen Semilånghår!
Även idag vann den lilla norska birman BIS!
Det gick även bra för Mia Isakssons fina europé, jättekul!
Utställningen var klar vid 16-tiden och 17,20 började vi resan hem mot Uppsala. Allt flöt utan några egentliga svårigheter, vädret var bra och det var inte mycket trafik.
Jag släckte min lampa vid 01,30, vet att Mia var hemma vid
02,30 i Solna. Vi hade en underbar helg i Drammen med
massor av fina katter, en välorganiserad utställning och
massor av härliga människor!

Vi kom iväg från hallen vid 19,30, då hade vi förberett allt
inför söndagen, städat av, fixat domarpärmar och gjort ett
nytt prisbord!

//Lillemor
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Yum-bo's Magnificent muscat

I SNRF har det under åren haft turen att ha åtskilliga segerrika katter bland sina katter . En av dem är Bruno.
Bruno blev Årets Katt i SNRF åtskilliga gånger, första gången år 2000. Han var också en av de första som tog titeln World
Premier.
Hur många gånger Bruno blev bästa hane, bästa kastrat, bästa veteran och så vidare kan jag inte räkna ut, men många titlar
blev har det blivit. Sista gången blev han bästa veteran  och det var så sent som 2017 då Bruno var med på sin sista utställning, en World Show.
Bruno var och en av de allra första i SNRF som blev World Premier.  
Brunos uppfödare är Gunnel och Bo Hedberg, som födde upp flera fina orientaler och siameser. En av dem var Delicoius
White Duke, även kallad Musse.  
Brunos ägare, Maria Lööf på bilden nedan var speaker på ORKKs utställning i
Drammen nyligen.
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HCC-are på utställning
i Drammen

Den killen vara ganska så
tung att bära på
23

En liten tjej på sin första
utställning
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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.

Ny WCF-förening i Norden
I somras godkände WCF en nybildad förening i Norden.
Den heter  Föreningen Göteborgskatten och har sitt säte på
Västkusten.
Föreningen är patronage under FHK, dvs har FHK som mentor.
En patronageförening har samma rättigheter som en fullvärdig
klubb, men saknar rösträtt på Generalförsamlingsmötena.
FGK har egen stambokföring.
Vi hälsar FGK välkommen i gänget och  önskar lycka till!
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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

Göteborgskatten
www.goteborgskatten.se
Ordörande:
Malin Sundqvist
ordforande@goteborgskatten.se

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

Olli Grön

Sekreterare:

Julia Juutilanen
+358 407 677 181
4starscatclub@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
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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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