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Ändring begärd av uppfödaren

75:- till 175:- inkl. porto

Huskattbevis / Domestic Pet

Revisorssuppleant
Vibeke Östvik

- 1965 - 2018

75:-  inkl. porto  (€ 7)
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VID BETALNING FRÅN UTLANDET / Payments from abroad
Nordea
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Konto-Nr: 11 69 49 -9 IBAN SE47 9500 0099 6026 0116 9499

Föreningens officiella mailadress:
info@snrf.org
Adressen till SNRF:s hemsida f.n.:  www.snrf.org
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Allt material skickas till
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Framsidan
Molargården's Fannie

brittiskt långhår

ägare Monica Kristensveen

ANNONSPRISER

fiias funderingar
Årets 2018 har varit ett intensivt utställningsår. Nordiska WCF-klubbarna har haft
fler utställingar än på länge. Dessutom har flertalet medlemmar ställt ut i andra
länder. Den mest ovanliga platsen var nog Athen, som Mia med europén Puck
deltog i. Övriga har varit i Finland, Norge, Estland och Tyskland. Läs mer på annat
håll  i tdningen.
Packa grejor

Att ha utställningen på annan ort än hemmavid, har sina sidor. Det gäller att räkna
ut exakt vad man behöver och helst inte glömma något. Släpkärran med burar och
kokardbackar, kafeteriautrustning, hushållsrullar, matpåsar med mera, med mera,
var fullpackad upp till "taknocken" ända tills  Mästerpackaren Louise kom och fick
plats med ytterligare några påsar. Annars hade nog en del blivit kvar hemma.
Under utställningen i Kungsör bodde
några av oss på Herrfallet, ett fritidsanläggning en bit ifrån Arboga. Där
occuperade vi ett par stugor med
plats för 6 personer. Det var i en av
dem som vi ordnade med middagen
för domarna. Mycket prylar krävdes  
och för att alla skulle få plats och att
alla skulle få var sin tallrik att äta på,
släpade vi bord, stolar, porslin, glas
och allt möjligt annat också från den
ena stugan till den andra. Dagen efter
blev det samma tur åt andra hållet. Både Pernilla och jag fick allt en hel del styrketräning den helgen.
Tillbaka till Uppsala fraktades det mesta i släpkärran som Tommy och Ronald rattade, men som syns på bilden, blev det en hel del över som vi fick stuva in i Wivecas
Kia.  Inte en sak till skulle ha fått plats.
Jag måste erkänna att jag faktiskt saknar Herrfallet, och om jag får som jag vill, så
åker vi dit i sommar igen helt privat med katter och allt. Det är nämligen fritt fram
att ta med sig sina katter.
Sponsring

Det var riktigt kul att dela ut kassar med priser i eftersom vi hade fått rejält med
sponring. Eller vad sägs om den här samligen!
Vi ska hoppas att vi har samma tur i vår när vi ska ha vår World Show.

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

MANUSSTOPP 2019
15 februari

Fiias Gose-Gris Lillen

Lillen och jag önskar alla läsare en riktigt
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
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stamBOKFÖRing
- intyg på PRA-test för raserna ABY, SOM, SIA, OSH,
SYS, PEB, DSP, BAL, OLH SYL och OCI
- intyg på att katten är fri från polydaktyli om katten är av
rasen Maine Coom (skrivs in på baksidan av pärmen)
- bevis på kattens senast tagna titel (= bedömningssedel
med kattens namn påskrivet)

STAMNAMN

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

Honkattens

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

KOMPLETT REGISTRERINGSANMÄLAN

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

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

Glöm inte att läsa stambokföringsreglerna, som
finns på hemsidan!

BILAGOR

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

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

Ladda hem lathunden för uppfödare från
hemsidan.

Hankattens

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

Alla avgifter ska betalas i förskott!!
Alla blanketter finns på hemsidan under
blanketter.
OBS!! ! OBS! Räkna med att det kan ta ca 4-5
veckor från det att sista papperet kommit in att

få stamtavlor OBS!!! OBS!!!

Har du frågor - kontakta sekreteraren eller
stambokföraren!

ÅRSMÖTE 2019
Den 23 februari 2019 ska föreningens årsmöte hållas
i Agrias huvudkontor i Fyrisborg i Uppsala.
Ev motioner ska vara inskickade till den 1 februari.
Detaljerad kallelse kommer ut senare.
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ORDFÖRANDEN
HAR ORDET
Hej alla vänner!

Sitter vid mitt skrivbord och tittar ut genom fönstret på en frisk och frodig grön gräsmatta. Plusgrader
råder och inte en snöflinga i sikte. Däremot ett stort gäng koltrastar, som glatt hoppar omkring och letar
något ätbart i jorden.
Nu är årets utställningar avklarade och den sista var vår egen show i Kungsör för en månad sedan. Mer om den på annan
plats i tidningen. Men är det då dags att ta jullov? Nej då, nu börjar den riktiga planeringen för nästa års World Show som
går av stapeln i Uppsala den 25-26 maj. Och innan dess har vi vårt årsmöte, som är bokat till den 23 februari.
Till World Showen har vi försäkrat oss med åtta domare inbjudna för vi har redan ett mycket stort intresse för utställningen,
både här i Sverige och utomlands. Så du som vill komma med, anmäl dig i tid och framför allt om du inte bor i närheten, boka
boende i tid! Uppsala i maj är inte att leka med. Här händer så mycket som drar människor från hela landet och har man djur
med sig så är det extra knepigt att få plats.
Men varmt välkomna är ni allesammans!
Under World Showen blir det som brukligt WCF-ringar på lördagen och höga ringar på söndagen. Med höga ringar menas
Masterring, Dubbel masterring och Trippel masterring. Till de ringarna måste man ju kvalificera sig genom att ha blivit etta
eller två i en lägre ring. Men numera har vi så många fina katter som har kvalificerat sig för att var med i de högre ringarna,
så det är inga problem med deltagare.
På lördagen bjuder vi dessutom in till en Européspecial i samarbete med Européringen. Spännande och trevligt att få träffa
de katterna i egen kategori.
Det ska också bli roligt att se om vi kan locka hit en del katter, som vi inte sett så mycket av de senaste åren. Jag tänker på
Perser, Siames/orientaler och alla ”Hairless”, det vill säga Sphynx, Don Sphynx och Peterbald. Ni är alla mer än välkomna, så
att vi får stora härliga finaler!
I övrigt kan vi glädjande nog konstatera att vi ökat något i medlemsantal under året, trots att en hel del ”knoppade av” till
Happy Cat Club i början av 2018. Och den klubben växer också så att det knakar. Det är snyggt jobbat och fantastiskt roligt
och inspirerande!
Och till sist en rapport från Källbokatterna:
Nu är de bara fyra sedan finaste, käraste Kajsa 15 år gammal har somnat in och gått över katternas regnbågsbro. Kajsa var
den som höll ordning här med sin bestämdhet, vänlighet och kärlek. Det blev en hel del turbulens bland de övriga när hon
plötsligt inte fanns här längre som första katt. Men det börjar lugna sig nu. Jag själv saknar henne obeskrivligt. Men detta
drabbar oss alla förr eller senare – vi som älskar katterna.

Jag önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 2019.
Och glöm aldrig att krama om era pälsklingar!
Wiveca
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DEAR MEMBER OUTSIDE
SCANDINAVIA
Winter in Sweden and rather cold, but no snow yet. We are still
hoping for some more rain after the dry, dry summer period.
Let me give you a little summary of the year 2018. It has been
really successful for our club and for WCF in general.  The number of members has increased since last year, the number of
exhibitors at our shows has been more than in many years and
of course, the number of pedigrees issued has also increased.
This is quite gratifying since, as you probably know, FiFe is so dominating in
Scandinavia and especially in Sweden.  But more and more cat fanciers have
discovered the charm and good spirit of our shows and the more personal contact between club friends in the WCF clubs.
In view of this, it is very exciting to look forward into 2019! We hope for even more development of the activities during the
year to come.
Especially we are looking forward to our own World Show in May.
The increase of members also includes our patronage clubs Happy Cat Club in Sweden and Oslo Rasekattklubb in Norway.
Our friends there have done a very good job so far.
We wish you all A Merry Christmas and a Happy New Year!

MEDLEMSAVGIFT 2019
Istället för att skicka ut eller sätta in inbetalningkortet här i tidningen,
ska vi försöka skicka ut fakturor på medlemsavgiften istället.
Den kommer epostfunktionen på vår hemsida.

Jag ställer ut min huskatt
I min bok ”Jag ställer ut min HUSKATT” berättar jag
hur allt funkar. SVERAK och WCF, alla deras viktigaste regler samt alla regler och vad som gäller när
man fraktar en katt.
Givetvis finns en hel del annat med, tips, kommentarer från både folk som visar katt och de som inte
visar katter. Jag har till och med lagt till ett avsnitt
om vad du kan göra när du tar med din partner till
utställningar.
Boken kan beställas på
https://svartkatt.webnode.se/boken/
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Ändrade regler
När vi  som då var IDP-klubbar år 2010 beslutade oss för att ansluta oss till förbundet heter World Cat
Federation, fick vi dispens för att kunna fortsätta använda vår bedömningsregler med skiftande antal
certifikat i de olika klasserna.
Denna dispens har nu gått ut, och gäller alltså inte i längre. Vi måste i fortsättningen rätta oss efter de
regler som gäller i hela WCF. Det innebär att det krävs 3 certifikat per titel. Dock finns det vissa krav.
Man måste ställa ut sin katt för tre olika domare i två olika länder i varje klass. Från och med klass 7 gäller dessutom  att man ställer ut i tre länder.
Just nu diskuteras hur övergången från det gamla systemet till det gällande ska gå till. En sak är dock
helt klar, det för oss nya kommer att gälla från årsskiftet.
Alla kommer att få ett dokument som kallas "Ordningsregler och nationella regler för utställningar inom
nordiska WCF" via email. Dokumentet finns redan på hemsidan, men kommer att uppdateras och läggas ut i ny version.

Saxat från FaceBook
Vaknar till ljudet av typ OS i att föra väsen, troligtvis
finalmatchen.
Ena laget verkar bryta upp golvet med kofot och
kobjällra, andra laget består av ett okänt antal elefanter
utförandes gymnastiska fristilsprogram innehållande
mååååånga hopp och volter...och de sätter inte landningar direkt...
Är rätt säker på att någon olympisk arena lämpad för
dessa aktiviteter ej fanns i mitt sovrum igår när jag somnade, ej heller inatt när jag var uppe en sväng, så nyfiket
(och smått skräckslaget...) kikar jag försiktigt över sängkanten:
”- Whaaaaat!
Oväsen?
Vi?
Vad yrar du om!?”
God Morgon Världen!
*Livet Med Ryska Brittiska Bärsärkar*
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flera bilder från Vanda i Finland

Chicago poserar
framför sina
priser, ett av flera
klösstolpar.

4Stars
utställningskatalog

Den här killen, en manx, var bland det coolaste som fanns på hela
utställnngen. På lördagen fick SNRFs stora hederskokard.
Han blev nämligen bäst.

4Stars sekreterare Juulia med sitt
nyförvärv, en 6 månader gammal kille
av rasen Ural Rex korthår.
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happy cat club
Året har varit mycket aktivt inom vår förening. Vi har haft vår första internationella utställning, registrerat ett antal nya stamnamn och fler är på gång. Det
har också skrivits ut 102 stamtavlor och 3 huskattbevis i HCCs namn.
Med lite tur, kommer vi snart att kunna göra våra stamtalvor i egen regi, men
dit är det fortfarande en bit kvar.
SNRFs utställning i Kungsör kändes nästan som vår egen. Vi var ju med och jobbade på alla fronter, och
ställde dessutom ut en försvarligt antal katter. Som en rolig deltalj klädde sig flera av oss ut halloween
till ära, en riktigt rolig idé. Eller vad tycks om Bittes mundering.
Föreningen passade på att uppvakta Ronald, som skulle fira 50 år om några dagar. På bilden här nedan,
visar han inte bara upp Gosans fina bästa-kokard, utan också sin egen vikingahjälm i guld, som han fick
av sina kompisar i HCC.  
Vi i HCC har en otroligt bra sammanhållning och kamratskap. Vi peppar alltid varandra till att vara med
och göra saker tillsammans. I oktober åkte vi till Varberg och FHKs utställning. Alla hjälps åt och ser till
att ingen har tråkigt eller känner sig ensam och övergiven.
Kanske kan detta vara en anledning till att vi under året har fått ta emot flera nya medlemmar, som känt
sig välkomna i gänget.
Det är inte bara under utställningarna som vi träffas. Vi har också gemensamma
träffar under sommaren. Då grillas det eller så träffas vi över en kopp kaffe och
gott fikabröd. Men träffas gör vi, den saken är klar.

Denna Gosan var utan tvekan alla domare favorit - de
kunde bara inte se sig mätta på hennes sagoligt vackra
ögon.
10

Bitte lyckades knappast skrämma
någon trots den här utstyrlsen.
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Domare Roman Nitsenko från Ryssland var  i
Sverige för första gången.

Utställning
Den 18 och 19 augusti 2019 kommer vi
att ha vår andra internationella utställning. Vi har valt samma lokal som SNRF,
dvs hundhallen i Kungsör.

Vad sägs om detta spökgäng!
11

Mästerkatten 4 -2018

tallinn-utställning
Hur är det egentligen att åka utomlands med katter och ställa i ett annat land där man inte förstår språket och där man inte ens använder
vårt alfabet. I oktober i år tog jag och min man Christian chansen, ivrigt
påhejade av vår dotter Desirée som hade fixat allt praktiskt. För oss
var det ”bara” att packa in oss i bilen och starta färden mot Värtahamnen där färjan med sina djurhytter väntade. Vi tog med oss tre av våra
kissar och åkte färjan till Tallinn, Estland för att ställa ut dem på WCFklubben Selena Tigers utställning.
även en annorlunda
uppgift när de hjälpte
till och kloklippte de
flesta katterna.

Förhoppningen var ett internationellt cert till Gefjon Trud så
att hon skulle bli Internationell Champion. Dessutom tog vi
med hennes barn Bure och Eir. Om vi hade tur skulle de bli
Champions på lördagen och få till internationella cert på söndagen.

Bedömningarna började och vi hade tur att de domare vi
hade kunde engelska vilket inte så många kunde. Arrangörerna visste att vi skulle komma och vi blev mycket väl mottagna. De hade till och med ordnat en egen tolk till oss.

Till att börja med var hotellen inte intresserade av katter.
Först nekades vi helt att ta med katter. Sen skulle vi bara få ta
med en katt per rum men på hotell Estoria i Tallinn fick vi en
glad överraskning. Vi kunde checka in direkt när vi kom från
båten vid elvatiden och alla katterna fick varsin leksaksmus.
Dessutom fick vi en skylt att hänga på dörren; ”There is a
furry friend behind the door.”

I högtalarna hör vi en monoton uppräkning av vad vi tror är
kattnummer men eftersom den är på estniska eller ryska förstod vi ingenting. Helt plötsligt hör vi: ”Fiftythree, fiftyfour”
och så fortsätter den monotona uppräkningen på estniska.
Dags för våra katters WCF-ring.

Utställningslokalen låg en kvart från city med taxi. Området
kändes som en gammal, sunkig, sovjetisk förort. Jumpasalens trägolv var målat i grälla färger men både luften och
värmen är bra under hela helgen. Vi hade redan vid färjan
fått tag på en taxichaufför som hade en stortaxi som vi fick
så bra kontakt med att han körde oss hela tiden. När vi blev
försenade från utställningen på lördagskvällen var han ändå
där tjugo minuter efter att vi ringde honom.

Mycket tid ägnas åt de olika ringarna. I de vanliga WCF-ringarna startar i stor sett alla katter som är på utställningen.
Varje katt får en muntlig bedömning vilket gör att det tar
mycket tid från de vanliga bedömningarna.
Dessutom har de ett antal specialringar till exempel Maine
Coon-special, skogkatt-ring, bästa höstkatt mm. Känns som
en blandning mellan rasspecialer och rasklubbsmästerskap.
Spännande med en skogkattring där vår skogis blev slagen av
en Sphynx. Man kan fundera på vad ringen egentligen gick ut
på och hur domaren tänkte där. Eftersom den var på ryska
har vi ingen aning.

På dörren till utställningslokalen som ser ut som en dörr till
ett lager sitter en liten affisch som gör att vi testar att gå in
där. Och där är kön som alltid startar alla utställningar.
Vi stod snällt och väntade i kön till veterinären när alla andra
sprang förbi och checkade
in. När vi kommer in förstår
vi varför. Det kändes som
alla bord var upptagna av
burar i alla färger och former. Där det inte stod någon
bur låg det ett papper med
något skrivet på. Allt var bokat! Men med lite hjälp från
arrangörer och medutställare fick vi plats med alla tre
katterna i rad.

Varenda katt som
tog någon bästatitel eller placerade sig bland de
som placerade sig
i WCF-ringarna
blev fotade av en
professionell fotograf. Tänk vad
hon fick gno för
många bilder blev
det.

Vid veterinärincheckningen
letade och letade veterinären i stamboken. Vi blev allt
mer nervösa. Vad var fel?
Han frågade ”Var är rabiesvaccingeringen?” Jag hade
missat att lämna fram katternas pass. När han fick dem blev han nöjd.

En stor skillnad är
också att på utställning i Estland
klär man upp sig.  
Inte bara konferenciern som
dagen till ära var
klädd i en byxdress sydd i Estlands färger, blått/vitt/svart,
utan även de flesta andra som kunde vara klädda i en grön

De som hjälpte till vid veterinärbesiktningen hade för oss
12
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laméklänning och lackskor. Inte ett par mysbrallor eller en
hoodi så längt ögat kunde nå.

åka till båten. Även om de hade aviserat att de skulle hålla
på till 18.30 och vi åkte vid 16.30 var hon så ledsen: - I had
really hoped that we should have been ready. Inte mycket
att göra, men vi fick ändå en nominering även om vi inte
hann vara med på bästa-uttagningen.

Panelen var en märklig upplevelse. De delade inte upp i olika
hårlag utan alla ungdjur togs först. Fördelen är att alla utställare var mer engagerade hela tiden. Negativt var det framför
allt för arrangören då det blir mycket att hålla reda på. Här
klarade man det med glans. Enda gången det var problem var
när ett kastrerat ungdjur gick emot de fertila!

Ett tips är att föranmäl katterna till Tullverket. När vi kom
hem till Sverige gick vi på grönt, inget att förtulla. Det stod
fyra tulltjänstemän och observerad alla som gick igenom
gången. Jag vet inte när jag senast såg så många tullare samtidigt. Den sista kom fram till mig och undrade om jag hade
papper på katterna. Jag förklarade att vi hade föranmält
dem till Tullverket. Tullaren tittade förvirrat på mig. ”Har

Andra dagen dömdes vår katter av en fantastisk rysk domare
Anna Izmalkova. Jag har aldrig sett en människa som har så
bra hand med katter. Hon fick en fertil skogishane att somna
på bordet! Denna ryskägda hane var den fjärde norska skogkatten på utställningen. När vi gratulerade ägaren efter att
han hade blivit bäst i rasen förstod hon ingenting. Efter någon
timme hade hon hittat en tolk och vi kunde förklara för henne
att hon hade en mycket vacker katt. Hon blev väldigt glad och
berömde även våra katter.
Det var mycket publik och även om det var mycket få vi kunde
prata med var de mycket intresserade. Flera pratade vi med
på teckenspråk och de få som kunde engelska förklarade att
Norska skogkatter är ovanliga i Estland. Det finns inte en enda
uppfödare av skogisar.
Konferenciern tillika utställningskommissarien var mycket besviken på att utställningen inte var klar när vi var tvungna att

Vilket fantastiskt äventyr vi har haft. Våra förväntningar infriades och vi fick till och med nomineringar på Gefjon Eir
båda dagarna. Första dagen fick hon till och med en av tre
röster! Allt fungerade perfekt och det har vi mycket att tack
Desirée för som hade förberett allt. Enda smolket i bägaren
var att vi hade fått parkeringsböter på bilen när vi kom i land
i Sverige, men vad gör väl det när vi har två champinjoner
och en Int!

Faktaruta

För att få ta hem katter som har varit utanför
Sverige – Norge måste de vara rabiesvaccinerade senast 30 dagar innan de ska in på utställningen.
De måste även ha kattpass
Vara id-märkta med chip.
Anmäl på Tullverkets hemsida innan ni åker så
kan ni gå på grönt i tullen när ni kommer hem
till Sverige.
På Tallink/Silja Line är det speciella djurhytter.
Det är insideshytter som man får betala extra
för per katt. Man får biljett till varje katt och
detta kollas vid ombordstigning.
13
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Kokardkurs &
Selkirk Rex-träff i
Uppsala
arrangerad av Emma Carlsson i samarbete med Nordic
Selkirk Rex & Studiefrämjandet Uppsala

Nu kanske det är några av er som funderar på vad en
kokard är för något. Om man är utställare är man troligtvis väldigt bekant med vad en kokard är för något,
men för dem som inte ännu har blivit utställningsfrälsta kan det vara ett nytt ord. En kokard är en prisrosett man vinner när man t.ex. erövrar en titel eller ett
certifikat, de kan vara utformade nästan hur som helst och finast är förstås de som är gjorda för hand.
Eine Palm är SNRFs kokardmakerska och hon gör samtliga kokarder till klubbens utställningar, allt från de minsta certifikaten
till den stora Best In Show-rosetten.
Vi var en liten grupp som gärna ville lära oss att göra kokarder och därför var
det mycket roligt att Eine hade möjlighet att hålla en kurs för oss. Vi passade
på att ha en Selkirk Rex-träff samtidigt som ett sätt för oss att hinna prata om
rasen som man inte alltid gör när man möts på utställningar. Ett gäng med
glatt humör befann sig i Studiefrämjandet Uppsalas lokaler och fick mellan
varven ändå mycket bra diskussioner, samtidigt som det koncentrerat skapades fina och unika rosetter. Under Eines trygga och tålmodiga vägledning fick
allihop till sist ihop en färdig kokard innan det var dags att plocka ihop och
börja gå hem.

Eine är verkligen en sann kreatör,
som inte låter sig avskräckas från
det okonventionella. Hennes förmåga att tänka utanför lådan var
tydlig i bland annat material hon
blandar med etc. Det var en mycket inspirerande eftermiddag som
vi gärna gör om i framtiden och då
kanske en mer tillgänglig träff för
personer engagerade i olika kattraser.
14
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KassMaania

Muggar, kassar, möss och gossedjur. A4-papper med bilder katter på väggen och lite kläder. Den svartgula katt-skylten har lett oss in på
KassMaania  i gamla stan i Tallinn som verkligen
gör skäl för namnet. Manin för katter och kattprylar är uppenbar.

A4-bilderna är hemlösa katter man kan ta hand om, men om man inte har möjligt het till det kan köpa
en leksaksmus för att stötta de hemlösa katterna. Vi kom hem med tre!
När vi betalar känner jag ett välbehag: -Prrr prrr prrr. Tillslut förstår jag att det är ett inspelat spinnande.
Om ni vill se mer bilder gå in på www.kissmaania.ee
15
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På utställning i
finland

Totalt 7 personer med 9 katter från SNRF var vi som
åkte till Finland och den finska WCF-föreningen 4Stars
tredje utställning i Vanda, i utkanten av Helsingfors den
17 och 18 november. Med oss hade vi brittiska korthår
och långhår, norska skogkatter, en huskatt och en europé.  
Åka båt med katter och deras tillbehör gick förvånansvärt
smidigt. Det man måste ha klart för sig dock, är att det finns
en gräns för hur många husdjur båten får ta på varje resa.
Det får man veta vid bokningen. Alla våra katter skötte sig
utmärkt under resan, ingen gjorde något sattyg.
På hotellet i Vanda sjöng Tintin ett par arior i badrummet,
men annars var det lugnt och tyst.
Utställningen började som vanligt med veterinärbesiktning,
då inte bara vaccinationerna (=rabies) kontrollerades utan
också att katten var chipmärkt. Under en halv timme rådde
”correction” då eventuella fel i anmälningarna korrigerades.
Ville man delta i någon ring, anmäldes också detta innan bedömningarna började. Det här med ringarna var förresten en
strålande inkomstkälla för klubben.

På lördagen genomfördes en grundbedömning, på söndagen
två, och så fanns det en hel del ringar att vara med i, diverse
fun shows under båda dagarna. Man kan tydligen göra fun
show av allting. Det var en för blå ögon, gula ögon, för maine
coon, britter, skottar, ryssar, för ladys och gentlemän och jag
vet inte vad, men många var de.

Hela förmiddagen på lördagen gick med andra ord åt till diverse förberedelser, och bedömningarna började först vid
12-tiden.
Det fanns ingen förutbestämd burplacering utan var och en
fick välja sin plats, vilket inte var speciellt besvärligt eftersom
nästan alla hade med sig sina egna burar. Hade man ingen
egen bur, kunde man hyra av föreningen.

Inga diplom delades ut i ringarna, istället fick de 10 bästa
var sin priskasse och kokard. På kokarden stod placeringen.
Övriga får sina deltagarpoäng inskrivna i resultatlistan.
Domarna var tre, en som vi träffat tidigare och två andra, och
de hade fullt upp med att i skytteltrafik gå mellan domarborden och ringbordet.
Ibland blev det lite komiskt med språken. Det hände att domaren pratade ryska, en annan översatte till finska och en
tredje till svenska. Jo, alla tre domare pratade en hel del om
katterna, bl a fick TinTin veta, att ha behöver äta mineraler
och vitaminer för att bli kraftigare. Han är nämligen liten för
sin ålder, tyckte domaren.
Ringarna var likadana som de vi brukar ha, men den sista
skiljde sig helt. Alla som anmält katt till den blev uppmanade
att ta  katten och sin stol och sätta sig i en ring. Där satt vi
sedan med katten i knäet och tittade på domarna som gick
runt, studerade katterna och valde ut sina tio favorier. Därefter följde en intensiv räkneövning och till slut hade man
bestämt sig för vilka 10 som var bäst. De 10 bästa fick som
vanligt sina kassar och kokarder. Vinnaren i den pärlringen
var samma katt som blev General Best/Supreme Best båda
dagarna, en liten blåmaskad scottish fold.
Denna ring kallades Pearl Jubilee-ring, som man har fått
hålla det här året, som är ett Pearl Jubilee-år, WCF firar 30årsjubileum.
När dagen var slut, fick vi veta, att dagens bedömningssedlar skulle få hämtas morgonen efter i sekretariatet. Då gälld
16
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det att kontrollera att uppgifterna stämde med vad man själv
visste, och be att få en stämpel på diplomet. Man delade
nämligen inte bara ut bedömningssedelen, som domaren
skrivit, utan även ett diplom, som man skrev ut ur programmet. Där fanns alla resultat samlade som bekräftades med
stämpeln
Söndagens papper skickades per post. Vi kunde nämligen
inte stanna kvar och vänta på dem utan var tvungna att ge
oss iväg för att hinna med båten från Åbo.  Vi kom i nästan
sista minuten, som tredje sista bil. Men vi hann, och det var
ju det viktiga.
Det gick bra för katterna vi hade med oss. Katterna var uppe
på alla möjliga uttagningar. Bäst gick det för Ker Bihan Chicago, Vibekes blå britthane. Han slutade som - tror jag - nummer 2 i sista uttagningen och fick med sig en hel drös med
priser. Det blev lindrigt sagt fullt i bilen.
Eftersom Chicago och Tintin hamnade i samma klass på
söndagen, missade Tintin sina två utländska cert. Domaren
ansåg att han var för klen för sin ålder och måste äta mer
vitaminer och mineralet!
Mias européhona Puck gjorde stor succé. Hon var med på
alla möjliga uttagningar, och blev bästa korthårshona även
kallad "best opposite sex" både lördag och söndag. Hon placerade sig också bra i de tre ringar hon var med i. I skrivande stund är Puck i Athen och blev för några minuter sedan  
Champion of Europe!  /Redaktören gratulerar!/

Robban agerade handräckning när Chicago
vann så många prylar att det krävdes
bärhjälp. Det där är bara lite av allt han vann.
Det var knappt så allting fick plats i bilen.

Charlottes huskatt Chili tog sina sista certifikat och blev därmed Master of Europe.
Nu delas ju inte titelkokader och diplom ut på utställningar i
andra länder, utan det får vi fixa till här hemma i efterskott.

På fotot ser vi från höger
Charlotte, Marina, Vibeke och Robban, sittande Anita
På fotot på vänster sida dels Marinas och Charlottes fint dekorerade burar,
samt Vibeke med den visntrikaste katten från Sverige på den här utställningen
Ker Bihan Chicago
17
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En del av ett dignande prisbord
Det fanns ett antal maine coon på utställningen.
Här en av dem, en 10 kilos bjässe. Han var minst i
kullen om fyra hanar. Det var med nödrop som hans
lilla späda ägare orkade bära fram honom. För det
mesta kördes han i en vagn.

Anita med Baltazar

Chicagos och Tintins egen båtbiljett

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
18
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Charlotte och Chili
och alla tre domarna

world show 2019
Då är det helt klart med Wordl Show 2019. Datum 25 och 26 maj.
Vi kommer för andra gången att vara i Boulehallen i Gottsunda, Uppsala.
Domarna som är inbjudna är följande:'
Jane Allen, Storbritannien, Dagny Dickens, Sverige, Marina Litvina Ryssland, Thomas Andersen,
Danmark, Antonello Bardella, Italien, Miroslav Jarmuszewski, Belgien och Albert Kurkowski från
Polen.
Inbjudan kommer att dyka upp både på hemsidan, och i några facebook-grupper inom den härmaste tiden, och samtidigt öppnar vi också vår on-line-anmälan.
On-line-anmälan kommer att se lite annorlunda ut, eftersom det i fortsättningen är viktigt att ange
dels vilka domare som dömt katt, dels vilken klubbs utställning man varit på.
Läs mer om det här på sidan 8.
OBS! Glöm inte att i god tid boka boende. Som Wiveca skriver i sin spalt, är det alltid knökfullt i
Uppsala i maj.
Välkommen till Uppsala i maj!
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Här är katten, en manx, som fick SNRFs stora kokard på lördagen.
Det var en katt med ett helt otroligt temperament.
Domaren heter Tatjana Tarasenko från Vitryssland.

Mia med Puck och Vibeke med C hicago tävlade i vuxenringen på söndagn.
Chicago vann och Puck kom tvåa!
Domaren var lyrisk över att få se en europé, och pratade länge om rasen som hon
mindes från sin barndom, men som man numera sällan ser.

20
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Sponsring från Doggy
Bland annat detta fick vi att dela ut som priser.

21
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Vi träffades och trivdes i Kungsör!
För första gången på många år fick vi dra oss utanför hemmaplan i Uppland för att ha möjlighet att hålla
en höstutställning. I Uppsala är det numera omöjligt att boka en lokal där djur ska vistas under skolterminerna.  Vi fick napp i somras och kunde boka in oss i Kungsörs Hundarena. Till Kungsör är det en bit
att köra med bil och det var också lite okänt land för oss i SNRF. Men med en del bra planering går det
mesta!
Lördagens utställning löpte på utan problem och då hade vi
också WCF-ringar för vuxna, kastrater och kattungar.

Domarna som bjudits in var tre och ingen hade dömt hos
oss tidigare: Brigitta Redford från Tyskland, Phillipa Holmes
från England och Roman Nitsenko från Ryssland. Men glädjande nog fick vi så mycket anmälningar, att vi också kunde
bjuda in vår egen medlem och domare Bertil Johansson,
som bor i Värmland att döma på lördagen.

På lördag kväll hade vi hittat på en överraskning för våra domare: I stället för att som vanligt gå ut och äta på restaurang,
bjöd vi dem på hemlagad middag i en av våra campingstugor! Vi var ett gäng funktionärer, som bodde i Herrfallets
stora fina stugor och här ordnades en fantastiskt fin trerättersmiddag av Pernilla, Sirkka-Liisa och Louise. Vi var sexton
personer som satt till bords och våra domare tyckte det var
jättekul och spännande att bli skjutsade ut i mörka skogen på
kvällen, så det blev en succé.

Bästa grabbarna Tommy och Ronald från HCC ställde upp
med transport av alla våra burar och tusen och en andra
prylar, våra hyrbord kom från Uppsala och en stor sopcontainer hyrdes lokalt på orten.
Klart för start alltså!

På söndagen var det betydligt färre katter så utställningen
gick fort att genomföra. Vi var nämligen tvungna att vara klara och ute ur lokalen senast klockan fem! Men allting går och
efter att finalen var avslutad klockan 15.30 kunde vi lämna
Kungsörsarenan med gott samvete redan klockan 16.30 efter
en fantastisk insats med hopplock och städning av alla fina
vänner och utställare. Tack för det!

Lokalen visade sig vara hur bra som helst för en kattutställning. Gott om plats för allting, ljust och fint och bra luft. Själva hundarenan hade golv av konstgräs och där fick man inte
gå in i sina ytterskor. Men det fungerade hur bra som helst
– alla utställare respekterade detta och hade med inneskor
eller satte på sig skoskydd.

Vem vann då? Jo
– grand slam Best in
Show båda dagarna
gick till S*Freeloder’s
Snoopi, en fantastiskt vacker crème
och vit perser ägd av
Anne Hoffsbakken,
ORKK.
Efter en mycket lyckad utställningshelg
pustade tre av oss
ut i vår fina stuga på
campingen och for
hemåt på måndag
morgon.
Vi ses nog i Kungsör igen!
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Anna o Tjabo
Yrvädrets prisskörd till höger
och Yvärdret's YceQueen

Finalen - vem vinner?!
23
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mera stambokföring
Registreringsanmälan
Skicka in registreringsanmälan i god tid, dvs helst när kattungarna fyllt ca 3 veckor.
OBS! att ankomstdatum är lika med den dag då sista dokumentet är sekreteraren tillhanda. Tiden
räknas alltså inte från det att pengarna kommit in utan när sista papperet kommit.

Vita katter
måste hörseltestas med BAER-metoden innan de få tas i avel. Intyget ska skickas till stambokföringen.
OBS! Alla föreningar kräver inte BAER-testet, så du som lånar t ex hankatt från en sådan förening,
måste se till att även BAER-testet har gjorts.

PRA-TEST
ska göras på alla katter i SIA-gruppen, dvs ABY, SOM, SIA, OSH, SYS, PEB, DSP, BAL, OLH SYL och OCI
innan man avlar på dem.

Import av katt
Det bli allt vanligare med importkatter som måste föras över till SNRFs stambok. Det är tyvärr så,
att det nästan alltid saknas registreringsnummer i sista ledet, alltså den längst till höger. I de flesta
andra länder skriver man inte in numren i sista ledet. Vi gör det för att vi vill leverera kompletta
stamtavlor.
Därför ber vi att du som importerar en katt, ber uppfödaren om att få kopior på föräldrarnas stamtavlor tillsammans med originalet för katten du köpt.
Om det inte går, kommer sista ledet i din katt stamtavla att innehålla ett fejkat registreringsnummer.  
Stambokföraren har hittills själv letat efter katterna på internet, men den sysslan tar väldigt mycket
tid, och hon måste därför sluta göra så.

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
Februari................. 9 - 10.......... Zookeskus CATO.... Tallinn......................... dubbelutställning
Mars...................... 9 - 10.......... 4Stars.................... Helsingfors................. dubbelutställning
Mars.................... 23 - 24.......... FHK........................ Varberg...................... dubbelutställning
Maj...................... 25 - 26.......... SNRF...................... Uppsala...................... World Show
Augusti................ 18 - 19.......... HCC....................... Kungsör...................... dubbelutställning
Oktober............... 12 - 13.......... FHK........................ Varberg...................... dubbelutställning

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

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

snrf.sekreterare@outlook.com

Anmälningarna kan skickas in via email!
På WCFs hemsida under Show Dates publiceras alla WCF-utställningar i hela världen.
Där hittar man datum och plats för utställningar i t ex Estland, Lettland och Tyskland.
Anmälan kan göras antingen via föreningarnas hemsidor eller via Top Cat.
Det finns en FB-grupp som heter WCF - info, shows and stores
Där annonseras utställningar i alla möjliga länder.

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

Anne Hoffsbakken
godis2@online.no

Sekreterare

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

+47 95 92 03 60

Stjärnkattens Raskattförening - STJR
stjarnkatten.se
Ordförande

Rose-Marie Kvillert
loreleis1984@hotmail.com

031-52 19 58

Sekreterare

Patrik Axelsson
patrik@runnercats.biz

073 - 915 46 28

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

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

Föreningen Hallandskatten FHK

http://www.hallandskatten.com

Ordförande Ann Öberg -

0340-430 06
ann.oberg@hallandskatten.com

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

Ordförande Anita Salo

demitos01@hotmail.com

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

Olli Grön

Sekreterare:

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

CPC Musipusi - cfc-musipusi.ru
Ordförande
epost:

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

www.abysomali.se
ABYKLUBBEN

www.abyklubben.com
BENGALKATTEN

http://www.bengalkatten.nu/
BIRMASÄLLSKAPET

www..birma.se

BRITTSÄLLSKAPET

www.brittsallskapet
BRITTRINGEN

www.brittringen.se
EUROPERINGEN

www.europeringen.se/
Föreningen Vangoran

www.vangoran.com/

MAINE COON KATTEN

SKANDINAVISKA KORATRINGEN

www.mainecoon-katten.se/

www.koratringen.com/

NORDISKA REXRINGEN

SKOGKATTSLINGAN

www.rexringen.nu

www.skogkattslingan.com/

OciS-Ocicats of Scandinavia

svenska Ocicatföreningen

www.ocicat.se/

www.sofocicat.se/

RAGDOLLKLUBBEN

spexus

www.ragdollklubben.com/
RUSSIAN BLUE KLUBBEN

www.russianblueklubben.se/
Scandinavian Ragdoll Club

www.scandinavianragdoll.com/
SIgNEringen

www.signeringen.se
SIAMES-& ORIENTALGRUPPEN

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

www.softskins.net
SÄLLSKAPET SIBIRISK KATT

www.sibiriskkatt.nu/

THE MAINE CLUB

www.themaineclub.se/

www.sogrupp.se
SILVER NEWS

www.silvernews.se/
med reservation för ändringar!
Här gärna av dig om något inte stämmer

Maj-Britt och Morris i Oldenburrg
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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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