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   Nr  1-2020

Medlemstidning för
Sveriges Nya Raskattförening

Årgång 44

SVERIGES NYA RASKATTFÖRENING
S N R F:s S T Y R E L S E
Ordförande
Wiveca Fransson
Källbo 214
epost:  

  08-591 492 74
195 92  MÄRSTA
wi.fra@telia.com

Vice ordförande
Maria Lööf
070- 631 59 47
Kyrkbacken 1
169 62  SOLNA
epost:
Maria.Loof@modernekonomi.se
Sekreterare / Redaktör för MK
Sirkka-Liisa Lundbergs tfn 070-376 84 42
Betgatan 43
754 49  UPPSALA
epost:
snrf.sekreterare@outlook.com
Vice sekreterare
Emma Carlsson
Aprikosvägen 99
epost:

076 313 19 04
741 30  KNIVSTA
emma@emenheim.se

Kassör
Maria Mattsson
Eriksgatan 9 A
epost:

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

KONTAKTPERSONER
Medlemsärenden, adress- & namnändringar m m
Sirkka-Liisa Lundbergs
för adress se sekreterare

tfn 070-376 84 42
snrf.sekreterare@outlook.com

Anmälningar till andra WCF-föreningars utställningar
snrf.sekreterare@outlook.com

Webbmaster

Wiveca Fransson, Mia Isaksson - tills vidare

STAMBOKFÖRING
Ansökan om stamtavlor, huskattbevis, transfer, ändringar,
omregistreringar, registreringsanmälan ska skickas till
Sirkka-Liisa Lundbergs
Betgatan 43, 754 49  UPPSALA

snrf.sekreterare@outlook.com

Ansökan om stamnamn:

Ledamöter
Mia Isaksson / Stambokförare
Ritargatan 4 C
754 33  UPPSALA
epost:
borje.oliva@gmail.com
Tuuli Larva / Stamnamnsansvarig
Blodstensvägen 11-130 752 58 UPPSALA
epost:
tmllarva@gmail.com

- bildat 1965

Tuuli Lundbäck-Larva
för adress se ledamöter

wcfstamnamn@gmail.com

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

A V G I F T E R / Fees for 2020

Medlemsavgift / Full membership för 2020

300:-/kalenderår    (€ 31)

Hel familj /Family fee för 2020

325:-/kalenderår    (€ 35)

Stödmedlem / Support member för 2020

150:-/kalenderår    (€ 16)

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

Nytt Stamnamn /New cattery name 2020 750:- inkl. bevis o porto (€ 75)

Vibeke Östvik
070-240 71 90
Hormesta säteri
746 63  ÖRSUNDSBRO
epost.
vibeke.ostvik@gmail.com

Ny stamtavla / New pedigree

175:- (€ 17)

Omregistrering / Transfer of Pedigree

175:- (€ 17)

Revisor
Dagny Dickens
Lyckselevägen 84, 1 tr,

Transfer - alla

100 kr inkl. porto (€ 10)

Ändring begärd av uppfödaren

75:- till 175:- inkl. porto

08-38 93 60
62 67  VÄLLINGBY

Revisorssuppleant
Lillemor Drakenberg
Valberedning
Louise Guézennec
072-252 43 11
Svanbergsgatan 5
752 31  UPPSALA
epost:
louise.guezennec@gmail.com
Boel Jiremar Hultén
epost:
boel.hulten@gmail.com

Överföring av stamnamn /
Transfer of Cattery name

Huskattbevis / Domestic Pet

200:- inkl. bevis o porto    (€ 20)

75:-  inkl. porto  (€ 7)

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

Föreningens officiella mailadress:
info@snrf.org
Adressen till SNRF:s hemsidan.:  www.snrf.org
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fiias funderingar
Nytt år och en ny sorts vinter, i varje fall här i Uppland. Buddlejan har haft blad
länge, julrosorna har vuxit och blommat fritt hela tiden, krokus och snödroppar
vaknade också för länge sedan. Snön lyser med sin frånaro. Det lilla vi fått, är
knappt värt att nämnas. Och jag som gillar att skotta! Jo, jag vet att det finns gott
om snö på annat håll i landet, men den här biten Sverige, är ett konstigt ställe, allt
oväder går alltid förbi på sidan om, eller nedanför.

MÄSTERKATTEN

Allt material skickas till
Sirkka-Liisa Lundbergs
Betgatan 43, 754 49 UPPSALA
e-post:
snrf.sekreterare@outlook.com
Bilder ska vara i upplösningen
300 pixlar/tum
Ansvarig utgivare

Wiveca Fransson
Källbo 214, 195 92 MÄRSTA
epost: wi.fra@telia.com

Framsidan

ÅRETS KATT 2019

Ker Bihan Chicago, BRI a
ägare/uppfödare
Vibeke Östvik

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

Det är inte mycket fåglar på fågelmatarna den här "vintern", men ibland kommer
en och annan kåltrast och väntar på att få äpplen. Sedan sitter det en där och
vaktar. Kommer någon mer, blir den bortjagar, liksom skatorna.
Våra egna s.k. ordningsregler bygger delvis på WCFs ordinarie utställningsregler,  
när det gäller klasserna, men innehåller också sånt 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) BIR (best i ras) och våra
huskattklasser med egna titlar. De sist nämnda har nu lett till påpekande från
WCF-håll! Hur vi ska göra med det, återstår att se. Vi vill ju dem kvar. Egentligen
ska man följa WCFs regler, som finns på hemsidan, fast på engelska.
En tråkig sak inträffade under hösten skrev jag i förra numret av MK, nämligen att  
modulen WCFs BestCat med alla utställningsresultaten hade försvannit.
Den har nu kommit tillbaka i annan form. Resultaten från 2019 håller på att läggas
in där, men hur programmet fungerar och hur det ska användas är oklart. Tills vi vet
mer, kommer vi inte att använda programmet. Vi använder vårt eget.
Årets Katt i SNRF kommer att presenteras på utställningen i maj, men någon internatinell rankinglista har vi inte tillgång till i dagsläget.
Kom på en sak. Det finns ju en ny WCF-förening på västkusten, Föreningen Göteborgskatten. Så den som vill ha sin klubb närmare, kan ju ta kontakt.
Vi lever i spännande tider - om man nu får säga så - och vet från dag till dag inte vad
som kommer att hända. Vi jobbar dock på med utställningsförberedelserna som
vanligt och inväntar anmälningar.
Betalningen däremot kan man vänta med tills man får en faktura.
Håll tummarna att vi ska kunna ha vår utställning!

MANUSSTOPP 2020
15 maj
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stamBOKFÖRing
STAMNAMN

Stambokförare

Ny rutin för NYTT stamnamn

Sedan mitten av september har SNRF en ny
stambokförare vid namn Mia Isaksson.

INNAN du kan ansöka om stamnamn, ska du genomföra
vår uppfödarutbildning. Läs mer på sidan 8.

Mia föder upp europeiska korthår. Hon är också
aktiv med utbildning i PawPeds.

Befintligt stamnamn
Om du har ett stamnamn som är godkänt i något annat
förbund eller tidigare IDP, ska du ansöka om överföring
till WCF.

Liksom hittills gäller att ALLA ansökningar om
stamtavlor, ändringar, omregistreringar ska
skickas till snrf.sekreterare@outlook.com.
Det går alldeles utmärkt att skicka alla dokument via email. MEN de får inte vara fotograferade utan MÅSTE skannas in. Har man inte
tillgång till skanner, så ska papperen skickas per
snigelpost.

Kontakta sekreteraren på snrf.sekreterare@outlook.com
KOMPLETT REGISTRERINGSANMÄLAN

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

Tänk på att det är viktigt att namn och andra
uppgifter blir rätt stavade i stamtavlorna. Och
att färgerna blir rätt.

Ankomstdatum för sist inkomna dokumentet kommer att
gälla, inte när betalningen kommit in!
AVGIFT

Avgiften för stamtavlorna betalas i fortsättningen mot faktura, som skickas när alla dokumenten kommit in.
BILAGOR

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

Hankattens

testikelintyg, navelintyg, kopia på stamtavlan om han inte
fått ungar i SNRF tidigare.

Honkattens

navelintyg, stamtavla om hon inte finns i SNRFs stambok.  
I så fall kommer hon att föras över och få ny SNRF-stamtavla.

Glöm inte att läsa stambokföringsreglerna, som
finns på hemsidan!

Leverans av kattungar

Stamnamnsreglementet finns i samma häfte.

Innan kattungarna överlåts till nya ägare, ska de vara
veterinärbesiktade, chipmärkta, vaccinerade och medföljas av stamtavla och köpeavtal.

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

Det är med andra ord inte tillåtet att leverera katt utan
nödvändiga dokument!

Alla avgifter ska betalas mot faktura.
Alla blanketter, utom stamnamnsansökan, finns på
hemsidan under blanketter.

Läs avelsreglementet om
Överlåtelse/Försäljning kapitel VII.

Har du frågor - kontakta sekreteraren!

Med stamtavlan får man blankett för prova-på-medlemskap. Avgiften är 75 kr, som kan betalas antingen av uppfödaren eller den nya ägaren. Blanketten ska skickas till
SNRF.
Man kan anmäla ägarändring genom att skicka in kopia
på köpeavtalet eller genom att fylla i och skicka in blanketten Ägarändring, som finns på hemsida.
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ORDFÖRANDEN
HAR ORDET
Hej alla SNRF:are!
Jag sitter och ser ut i trädgården och den ser ut att förbereda sig på att våren snart är här. Snödroppar och vintergäck lyser vita och gula här och där och igår tittade minsann några blyga krokusknoppar fram! Småfåglarna håller
konsert och ser pigga och glada ut. Härligt, härligt och snart går vi över till sommartid.
Vårt projekt för ny hemsida är i full gång och nu har vi i projektgruppen fått se layouterna för nästan alla sidor i en första
version. Snart går vi in i fasen korrekturläsning av sidor och dokument och jag lovar – ni kommer inte att känna igen er! Och
jag hoppas också att ni kommer att tycka om denna moderna och lättnavigerade sida. Den kommer att vara anpassad till
dator, surfplatta och mobil helt och hållet.
Planen är att publicera den nya sidan direkt efter vår majutställlning eftersom vi inte vill störa anmälningarna till utställningen via on-line.
Skrivandes om utställning, så fick vi nyss det sorgliga men kloka beskedet att Hallandskatten ställer in sin World Show nu i
mars. Detta på grund av osäkerheten kring coronasmittan samt att två bokade domare är bosatta i norra Italien och på grund
av karantänsbeslut där helt enkelt inte kan resa iväg till Sverige under närmaste tiden.
När det gäller vår egen utställning i slutet av maj utgår vi i dagens läge ifrån att den ska kunna genomföras. Vi följer noga
utvecklingen här hemma och i Europa och fattar någon typ av beslut i början av april. Vi har ju också två italienska domare
bokade.
Det är dock ingen fara att anmäla sig och boka boende. Men ni kan gärna vänta med att betala avgifterna till dess att vi vet
säkert att vi kan genomföra showen i Uppsala.  Men att avstå av skälet ”det blir nog inget” är ju inte något vidare. DÅ blir
det inget om ingen anmäler sig!
Vi återkommer självklart med löpande information om läget på hemsida och på Facebook i första hand.
Vårt årsmöte i Uppsala den 1 mars är avklarat. Det var ett trevligt och informativt möte under Dagny Dickens´  fasta ledning
som sittande ordförande.  När det gäller förändringar, så tackar vi Alexandra Holmgren för en lång gärning som vice ordförande och hälsar Emma Carlsson välkommen som ny vice sekreterare. Mia Lööf ”byter jobb” och blir vice ordförande. Se mer
detaljerad information i protokoll och andra dokument i denna tidning.

Källbokatterna då?
Eftersom ljuset kommer tillbaka med stormsteg kommer också katternas energi tillbaka i samma fart.
Det är full rulle flera gånger om dagen och som alltid tidigt på morgnarna! De vill gärna gå ut i kattgården en stund varje dag,
men inte så länge. Förmodligen blir det kallt om fötterna rätt snart.
Nu önskar jag alla en varm och solig vår och att alla era fina katter får njuta av den och av ordentliga kramar!

Wiveca
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DEAR MEMBER OUTSIDE
SCANDINAVIA
Middle of March and spring time is really on its way here in Sweden. After the warmest
and rainiest winter in many years we long for sunshine and light very soon.
In the club we are working with a project to modernize out web site. We have hired a
professional designer who is doing a wonderful job so far. The site will be customized
for computer, iPad and mobile phone and much easier to navigate.  We plan to publish
the new site in the beginning of June, just after our show in Uppsala.
Talking about shows, we just heard the news that the annual Swedish World Show arranged by Hallandskatten has been cancelled due to the risks with the Corona virus. A
sad but wise decision.
We still hope to be able to arrange our show in the end of May, but the situation is just
now very unclear. All depends on the development of this illness around Europe and
decisions from the authorities.
Our annual meeting took place on March 1st in Uppsala and there has been some changes within the board. We thank Alexandra Holmgren for many years as vice president and welcome Emma Carlsson as vice secretary. Mia Lööf was elected vice
president after Alexandra.
We wish you all the very best until next time!

styrelsebeslut
Apropå WCFs beslut om parning mellan golden- och silverkatter har SNRFs styrelsen tagit följande beslut:
Styrelsen har beslutat att inte ta hänsyn till WCFs överilade beslut att förbjuda parningar mellan golden och silverkatter. Vi kommer fortsätta att registrera dessa parningar och vi kommer inte sätta avelsförbud på avkommorna. Anledningen till det här är att ett sådant beslut måste gå via ett GA, och vi tycker att demokratiska processer ska följas.
Det är även så att det inte finns några vetenskapliga indikationer att det handlar om en defekt, utan snarare handlar
det hela om en ny mutation som skapar en ny färg (liknande amber på NFO och sunshine på SIB). Det görs forskning
på detta och vi följer de resultat som kommer.
Vi vill också påpeka att dessa light golden-, copper- eller corneliankatter avviker ordentligt från standarden för golden
och bör inte kunna ta certifikat på utställningar som golden.

Beslut taget på Årsmötet
Årsmötet besluta ta bort krav på polydaktyliintyg för maine coon. Det räcker i fortsättningen med
det besiktningsintyg som utfärdas när katten besiktas första gången.
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uppfödarkurs
Innan man kan få  eget stamnamn godkänt, ska man genomgå vår uppfödarutbildning.  
Då börjar man med att kontakta snrf.sekreterare@outlook.com. Hela utbildningspaketet skickas via
email. För att underlätta finns allt nödvändigt studiematerial under fliken MORE på hemsidan.
I rutan bredvid ordet Välkommen står elevens namn och i rutan nedanför elevnumret, som består av årtalet
19 och medlemsnumret. Alla kursavsnitten, utom excelarket, är låsta för redigering utom i de rutor där svaren
ska skrivas in samt klickrutorna.
För att kunna göra beräkningen är kalkylarket ett separat excelark.
Är man osäker om något, kan man ta kontakt med den som godkänner provet genom att skriva till uppfodarutbildning.
SNRF@gmail.com.
När man är klar, ska alla avsnitten skickas till adressen anna.hcc.ss@gmail.com

När svaren har godkänts, får man ansökningsblanketten via email samt faktura på stamnamnsavgiften.

Vi säger STORT GRATTIS till

alla som godkänts och nu väntar på sina stamnamn eller har redan fått.
Alla kommer att få ett certifikat på genomförd kurs.
Lycka till med uppfödningen!

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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Sveriges Nya Raskattförening
bildad 1965

Protokoll fört vid SNRFs ÅRSMÖTE 2020-03-01
Länsförsäkringars huvudkontor, Fyrisborgsgatan 4, Uppsala
Närvarande:  17 personer enligt närvarolista
§1

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

§2

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

§3

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

§4

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

§5

Fastställande av röstlängd
Röstlängden räknades till 17 personer, 9 för majoritetsbeslut.

§6

Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknade valdes Emma Carlsson och Marina Jonsson.

§7

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

§8

Styrelsens årsberättelse
Verksamhetsberättelsen för 2019 presenterades.
Årsmötet beslutade godkänna verksamhetsberättelsen.

§9

Ekonomirapport

Den ekonomiska berättelsen presenterades. Årsmötet beslutade godkänna ekonomirapporten.

§ 10

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

§ 11

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§ 11a

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2020
Verksamhetsplan och budget för 2020 presenterades och godkändes.
Tillägg till medlemsverksamhet: Agria Breeders Club Katt bjuder tillsammans med Uppsala Kattklubb, Fräser,
SNRF och Föreningen Samvetet till förelösning om parasiter, i Länsförsäkringars lokal på Fyrisborgsgatan 4,
i Uppsala den 6 april. I slutet av augusti hålls en föreläsning om FIP.

§ 12	Beslut OM stamboksavgift för 2021
Årsmötet beslutade om oförändrad stamboksavgift, dvs 175 kr.
§ 13

Beslut om stamnamnsavgift för 2021
Årsmötet beslutade om oförändrad avgift för nytt stamnamn, dvs 750 kr.

§ 14

Beslut om årsavgift för 2020
Årsmötet beslutade att alla årsavgifter ska vara oförändrade, dvs
- huvudmedlem
300 kr
- hel familj inkl. huvudmedlem
325 kr
- stödmedlem
150 kr
- kattungeköpare "prova-på-medlemskap"
75 kr
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§ 15	Beslut om övriga avgifter
Årsmötet beslutade om enligt följande:
- omregistrering
- alla transfer oavsett ändamål
- överföring av stamnamn från annat förbund eller gamla IDP
- ändring i stamtavla
- huskattbevis

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

§ 16

Val av styrelse för 2018
- vice ordförande
nyval
- sekreterare
omval
- vice sekreterare
fyllnadsval
- 1 ledamot
omval
- 1 ledamot
omval
- revisor
omval
- revisorssuppleant   omval

§ 17

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

§ 18

Frågor väckta av styrelsen
Inga frågor hade väckts av styrelsen.

§ 19

Frågor väckta av enskilda medlemmar
Motion om hedersmedlemskap: Beslutades kalla Inger Söderberg till hedersmedlem i SNRF fr.o.m. 2020.
Motion 2:  Förslaget att ta bort kravet på uppvisande av polydaktylifrihetsintyg vid avel på maine coon bifölls.
Motion 1:  Förslaget angående MCO bordlades för vidare utredning. Wiveca Fransson kontaktar WCF i ärendet.

§ 20

Frågor väckta av revisorerna
Inga frågor hade väckts av revisorerna.

§ 21

Val av materielförvaltare
Louise Guézennec omvaldes till materielförvaltare.

§ 22

Val av klubbmästare alt. klubbmästargrupp
Pernilla Söderberg och Lillemor Drakenberg omvaldes att ingå i klubbmästargruppen.

§ 23

Val av
- redaktör
Sirkka-Liisa Lundbergs omvaldes till redaktör för MästerKatten
- webbmaster
Vibeke Östvik valdes till webmaster att tillträda när nya hemsidan blivit klar.
- ansvarig utgivare Wiveca Fransson omvaldes till ansvarig utgivare

§ 24

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

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

Maria Lööf
Sirkka-Liisa Lundbergs
Emma Carlsson
Vibeke Östvik
Pernilla Söderberg
Dagny Dickens
Lillemor Drakenberg

§ 25	ÖVRIGA FRÅGA 1
Motionen från 2019 om TRACES-intyget avslogs efter förslaget från utredningsgruppen.
§ 26	ÖVRIG FRÅGA 2
Giftaslistan ska revideras för att stämma överens med WCFs WEMS-kodlista.  Grupp bestående av Dagny Dickens,
Mia Isaksson, Louise Guézennc och Ulrika Olsson bildades.
§ 26	Beslut om när tagna beslut ska börja gälla
Tagna beslut ska träda i kraft i kraft när protokollet är skrivet och justerat.
§ 27

Mötets avslutande
Mötesordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade årsmötet avslutat.
Originalprotokollet med underskrifter kommer att läggas ut på hemsidan.
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Sveriges Nya Raskattförening
bildad 1965
Fullvärdig medlem i WCF sedan 2010

WORLD CAT FEDERATION WCF och WCF NORDEN
WCFs beslutande organ Generalförsamlingen (GA) har inget möte 2020.
Ett informellt samarbete mellan de klubbar, som arrangerar utställningar kommer att fortsätta. SNRF har två patronageklubbar, HCC och ORKK i Norge samt traineeklubben Stjärnkatten (STJR)
Två nya klubbar har startats i Norden, Göteborgskatten i Sverige, som är patronage under Hallandskatten samt DanaCat i
Danmark. DanaCat håller sin första utställning i februari 2020.
UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET
Vårutställningen, som är planerad till den 30-31 maj 2020 kommer att äga rum i Boulehallen, Gottsunda centrum i Uppsala.
Fem domare har bjudits in och vi räknar med ca 200 katter och att vi arrangerar WCF-ringar båda dagarna.
Höstutställning är planerad till den 12-13 september. Den kommer att äga rum i Upplands Väsby Hundarena, där vi arrangerade höstutställningen 2019.
MEDLEMSVERKSAMHET
Klubbtidningen Mästerkatten utges som vanligt med fyra nummer under året. Information till medlemmarna sker främst
genom hemsidan www.snrf.org och genom olika Facebook-grupper.
Under året kommer vår hemsida att revideras med ny layout och en ny förenklad och förbättrad struktur. Arbetet har inletts
och publicering av den nya hemsidan är planerad till juni 2020.    *)
UPPFÖDNING/STAMBOKFÖRING
Uppfödarutbildningen för de medlemmar som ansöker om nya stamnamn är nu i full gång både i SNRF och i HCC. Mottagare
och den som rättar uppgifterna kommer att vara Anna Sartor, medlem i HCC.
Stambokförare är Mia Isaksson, som tagit över efter Louise Guézennec under hösten 2019. HCC och ORKK har egna stambokförare.
budget 2020

Intäkter
varav
   utställningar
   medlemsavgifter
   stamboksavgifter
Stamnamn
Övrigt
Kostnader
varav
   utställningar
   Mästerkatten
   stambokföring
   adm/övrigt
Resultat

Budget
2020
398 638

Resultatsammandrag 2015-2019
2019
2018
2017
427 753
358 264
266 465

2016
338 940

2015
406 717

225 000
50 000
110 000
12 000
1 638

222 848
47 805
115 561
12 410
29 129

176 640
39 888
132 060
7 900
1 776

120 027
38 503
94 385
13 400
150

175 966
47 867
100 545
12 150
2 412

271 659
33 798
87 410
11 170
2 680

391 638

389 015

314 537

283 109

348 926

409 463

261 700
33 000
29 938
67 000

257 677
31 798
30 801
68 739

200 541
19 442
30 835
63 719

161 332
29 055
18 436
74 286

224 421
32 455
22 875
69 175

299 253
26 964
13 946
69 300

7 000

38 738

43 727

-16 644

-9 986

-2 746
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SNRFs Verksamhetsberättelse 2019
1.

Styrelse och funktionärer 2019
SNRFs styrelse har under verksamhetsåret bestått av:

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassör
Ordinarie ledamöter

Funktionärer utanför styrelsen

Revisor
Revisorssuppleant
Klubbmästare
Stambokförare

Redaktion/Webmaster

Redaktör  
Webmaster
Valberedning

Materielförvaltare

Wiveca Fransson
Alexandra Holmgren
Sirkka-Liisa Lundbergs
Maria Lööf
Maria Mattsson
Pernilla Söderberg och Vibeke Östvik
Mia Isaksson och Tuuli Lundbäck-Larva
Dagny Dickens
Lillemor Drakenberg
Pernilla Söderberg
Louise Guézennec fram till augusti pga sjukdom. Berit Magnusson, HCC
vikarierade i ca 1 månad. Därefter tog Mia Isaksson över.
Sirkka-Liisa Lundbergs
Mia Isaksson
Louise Guézennec (sammankallande)
Boel Jiremar Hultén,
Louise Guézennec

Möten m.m.
Styrelsen hade 8 protokollförda möten, ett av dem årsmöte, som hölls på Agrias huvudkontor i Uppsala den 23 februari. Alla
styrelsemöten har hållits hemma hos ordföranden utom ett, som hölls hemma hos Louise Guézennec.
Rose-Marie Ersson hade avsagt sig sin post i styrelsen efter 17 år och avtackades med tal av ordföranden. Som ny ledamot
valdes Vibeke Östvik in genom fyllnadsval. Till ny revisorssuppleant valdes Lillemor Drakenberg. Dagny Dickens hade hand
om ordförandeklubban med den äran. För första gången tillämpades möjligheten att poströsta.
Flera motioner hade skickats in till årsmötet. De flesta rörde avel och uppfödning. Fyra bifölls, en avslog och en bordlades.  
Vibeke Östvik höll föredrag om kattmat.
2.

WCF - World Cat Federation

I slutet av juni deltog Maria Lööf och Louise Guézennec på WCF generalförsamlingsmöte i Essen i Tyskland. Maria Lööf var
SNRFs delegat och Louise Guézennec FHKs.
Vi hade från SNRFs sida lämnat in ett antal motioner. Vissa av dem togs inte upp då de kommit in för sent, andra togs inte
upp på grund av tidsbrist. Mötet fullföljdes inte, så hälften av ärendena behandlades inte.
WEMS-koden ändrades något. Den senaste versionen lades ut på WCFs hemsida och är daterad 2019-12-15.
En del ändringar i gjordes i utställningsreglementet.
3.  

Utställningsverksamhet

Vårutställningen i maj

Vårens utställning hölls för andra gången i Boulehallen i Uppsala.
Utställarna kom från WCF-klubbar i Sverige, och Norge, Estland och Lettland samt svenska FIFe-klubbar. Antalet bedömda
katter var 261. På lördagen hade Européringen en egen tävling. Ringarna var dels vanliga WCF-ringar också Masterring,
Double masterring och Trippel masterring.
Under helgen gjorde Ivan Vorobiov från Ryssland domarexamen på korthår.
Domarna kom från flera olika länder, en del för oss nya. Jane Allen, Storbritannien (AB, WCF), Tomas Andersen, Danmark (AB, WCF), Mary-Lise de Landtsheer, Belgien (AB, WCF), Dagny Dickens, Sverige (AB, WCF), Miroslaw Jarmuszewski,
Belgien (AB, WCF), Wojciech-Albert Kurkowski, Polen (AB, WCF), Marina Litvina, Ryssland (AB, WCF) samt Klaas v.d. Wijk,
Holland (AB, WCF).
12
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Höstutställning i november

Höstens utställning hölls i Stockholms Hundsporthall i Upands Väsby.  
De tre domarna var Aija Nuke från Lettland, Natalia Rozkova från Estland, Genevieve Paquet Frank och Jose Weerts från
Belgien.
Mycket glädjande var, att det bland utställarna fanns många som aldrig tidigare ställt ut. Brittringen hade en egen utställning, där katterna dömdes av Mrs Paque Frank. Drygt 30 katter deltog i den tävlingen på lördag. WCF-ringar hölls båda
dagarna.

Andra utställningar

Förutom på de egna utställningarna, deltog ett antal mdlemmar också i WCF-utställningar utanför Sverige och Norge också
i Finland, Tyskland, Lettland och Malta.
4

Medlemsverksamhet

Per den 31 december 2019 var medlemsantalet 266 inkl. familjemedlemmar, att jämföra med 243 året före, fördelat enligt
nedan. Av dessa var 33 prova-på-medlemmar, jämfört med 35 året före.  
Som syns på listan nedan finns SNRFs medlemmar finns över hela landet och några även utanför Sverige.

Blekinge
Bohuslän
Dalarna
Gotland
Gästrikland
Göteborg
Halland
Hälsingland
Lappland

2
4
8
4
1
7
4
3
1

Medelpad
Norrbotten
Närke
Skåne
Småland
Stockholm
Sörmland
Uppland
Värmland
Västerbotten

3
3
9
20
21
28
22
65
2
4

Västernorrland
Västra Götaland
Västernorrland
Västmanland
Östergötland
Belgien
Finland
Rumänien
Tyskland
Frankrike

2
9
2
17
12
1
1
2
1
1

Tidning, hemsida och Facebook
MästerKatten utkom med 4 nummer under 2019. Tidningen skickades till alla medlemmar, andra nordiska WCF-föreningar, medlemmarna i HCC, veterinärer och djurbutiker.  Alla nummer lades också ut på hemsidan och blev därmed tillgängliga för vem som helst att läsa. Happy Cat Club har delat på tryckkostnaden.
Mia Isaksson hade hand om Hemsidan, som har uppdaterats regelbundet och innehåller olika regelverk, utställningsresultat samt diverse information. Via länkar kunde man komma in på rasringar, andra föreningars hemsidor, till WCFs huvudhemsida med rasinformation, utställningar runt om i världen, uppgifter om medlemsföreningar per land samt till andra
sidor av intresse. Information om ändringar fanns att läsa under Nyheter.
Underlag och material för uppfödarutbildningen lades ut på hemsidan.
Under året har antalet besökare på både hemsidan och de olika Facebook-grupperna fortsatt att vara glädjande stort och
många åsikter och funderingar har utbytts.
5.

Uppfödning, stambokföring

Under hösten bytte föreningen stambokförare på grund av sjukdom.
Under året registrerades 19 nya stamnamn varav 4 var överföringar från annat förbund. Det totala antalet utskrivna
stamtavlor uppgick till 684 jämfört med 728 året före.  Det stora antalet ansökningar betydde mycket arbete för stambokföraren, och det som medförde mest arbete vara alla omregistreringen av katter som importerats från andra länder och
förbund.
Nyregistreringarna minskade från 655 till 586. Totalt uppgick omregistringarna till 55 katter från andra förbund och länder.
Transfer vid försäljning till länder utanför Sverige skrevs ut för 7 katter. Två huskattbevis utfärdades.
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Följande antal katter per ras har registrerats i SNRF under 2019
2019

2018

2017

2016

Totalt antal nya registreringar

586

655

520

602

Totalt antal omregistreringar

98

73

55

55

684

728

577

657

Huskattbevis

2

-

2

-

Transfer

5

7

14

27

Totalt antal utskrivna stamtavlor

Långhår

Ny

Omreg

Semilånghår

Nya

Omreg

Korthår

Nya

Omreg

PER

6 (1)

-

LPL

14 (35)

2 (3)

BEN

35 (38)

4 (7)

BLH

58 (68)

5 (3)

MCO

84 (95)

10 (13)

BRI

108 (130)

9 (8)

SFL

1 (6)

-

NFO

7 (17)

5 (-)

BML

4

-

RAG

59 (45)

2 (5)

BUR

8

-

SBI

106 (115)

8 (2)

CAM

3

-

Transfer per land
Finland

2

SIB

2

1

CRX

53 (33)

8 (8)

Danmark

4

TUA

-

1

DRX

12 (1)

3 (1)

Norge

2

EUR

4 (4)

-

Övriga

3

EXO

3

-

GRX

-

1

RUS

-

2

SFS

18 (22)

1 (6)

SFS71

8

-

SPH

2

-

I slutet av året färdigställdes och sjösattes den sedan tidigare utlovade uppfödarutbildningen. Utbildningspaketet som bestod
av fyra avsnitt, skickades ut när en medlem ansökte om stamnamn. Först efter godkänd utbildning kunde man ansöka om
stamnamn. Även svaren kunde skickas in via email
Vid årsskiftet hade 6 medlemmar blivit godkända och fått sina stamnamn. Mia Isaksson hade hand om kontroll och godkännande.
Under hösten kom uppfödarutbildningen i gång. Den har skickats ut till ett antal medlemmar som vad att få ansöka om
stamnamn.
RESULTATSAMMANDRAG

Årets resultat
2019

2018

2017

2016

Intäkter
varav
utställningar
medlemsavgifter
stamboksavgifter

427 754

358 264

266 465

338 940

245 358
47 805
115 561

176 640
39 888
132 060

120 027
38 503
94 385

175 966
47 867
100 545

Kostnader
varav
utställningar
Mästerkatten
stambokföring

389 015

314 537

283 109

348 927

257 677
31 798
30 801

200 541
19 442
30 835

161 332
29 055
18 436

224 421
32 455
22 875

38 739

43 727

-16 644

-9 987

Resultat

Det positiva resultatet beror främst på ökade intäkter. Resultatet för utställningsverksamheten
blev bättre än budgeterat. Antalet medlemmar har ökat jämfört med föregående år och
medlemsavgifterna blev därmed högre. Även stamnamnsavgifterna blev högre än budgeterat.
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Tomoko Wlach
Österrike, AB

Kurt Wlach
Österrike, AB

Magdalena Swiatowiak
Polen, AB

Walter Baraldi
Italien, AB

WCF-ringar båda
dagarna!
Special för
Sibirier/Neva
LÖRDAG

Antonello Bardella
Italien, AB

Tider:

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

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

GLÖM INTE

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

Ska vara din klubbs utställningssekreterare tillhanda
senast den 25 april för vidare befordran till Sirkka-Liisa
senast den 29 april. Använd gärna e-post! Du som
anmäler on-line, skicka en kopia på din bekräftelse till din
utställningssekreterare!

* att katten ska ha giltiga vaccinationer för kattpest och
kattsnuva,
* att bifoga hörselintyg på vit katt, om den ställs ut första
gången,

Uppge tydligt på blanketten/formuläret vilka dagar katten
ska ställas ut. Endast en anmälan per klass behövs. Din
anmälan är bindande efter den 29 april.

* att huskatter över 10 månader ska vara kastrerade.
KONTAKTUPPGIFTER

Utställningskatalogen publiceras digitalt i god tid före
utställningen.

Anmälningar, avanmälningar och ändringar
Sirkka-Liisa Lundbergs
Betgatan 43, 754 49 Uppsala
Telefon:
070 376 84 42
E-post:
snrf.sekreterare@outlook.com

AVGIFTER

* Första katt 375 kr per dag.

Ekonomiska frågor
Maria Mattsson
Telefon:
E-post:

Övriga katter från samma hushåll 200 kr per dag.
OBS – För katter över 8 års ålder väljer du om katten ska
tävla i ordinarie klass eller i veteranklass.

070-821 60 85
kassor@snrf.org

Priser – sponsring och montrar på utställningen
Sirkka-Liisa Lundbergs
Telefon:  
070 376 84 42
E-post:
snrf.sekreterare@outlook.com

WCF-ringarna anmäls och betalas på plats, 100 kr per katt
* Avgiften ska betalas in på SNRF:s PG 11 69 49- 9,
* BG 5239-0085.eller Swish 123 5418652
* Vid betalning från utlandet:
*  IBAN SE47 9500 0099 6026 0116 9499
*  SWIFT (BIC-code) : NDEASESS
* Sista betalningsdag 5 maj

Vill du ha ditt hederspris omnämnt i katalogen, skriv på
anmälningsblanketten till vilken/vilka katter du vill skänka
pris.
Utställningshallens adress
Valthornsvägen 19, Uppsala –
fri parkering vid Gottsunda C

* Vid ev. avanmälan efter 29 april betalas anmälningsavgiften tillbaka endast mot uppvisande av veterinär- eller
läkarintyg, som ska vara SNRF tillhanda senast 6 dagar efter
avslutad utställning.

HOTELL OCH CAMPING I NÄROMRÅDET

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

Scandic Nord

018-425 23 00

Fyrishov Stugby och camping

018-727 49 60

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

Hotell Svava

018- 13 00 30

Vandrarhem, Uppsala C (1 katt/rum)

076-185 84 85

Sunnersta Herrgård(1katt/rum)

018- 32 42 20

Bo Kloster, Märsta

08-591 407 00

BURAR

Enkelbur: 60 x 80 x 60 cm
Dubbelbur: 60 x 120 x 60 cm
Om du tar med egen bur, ange måtten på anmälan
.

Reglerna finns på www.snrf.org under
rubriken Utställning

anninsering i vår katalog

Snälla du!

Manus till oss senast 10 maj. Skicka annonsen digitalt i
storleken A4 till snrf.sekreterare@outlook.com

Om du får förhinder i sista stund
Vänligen kontakta

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

Maria Lööf
Wiveca Fransson

Katalogen är digital, kan läsas på dator, mobil eller surfplatta
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påminnelse
Det är lätt att glömma bort, att det finns regler som gäller även för kattägare och kattuppfödare.
Länstyrelsen har regler för hållande av katt. Man behöver tillstånd
* om man har  10 katter eller fler äldre än 12 månader
* om man föder upp 3 kullar kattungar eller fler per år
* för att sälja djur från egen uppfödning av katter från 3 kullar eller fler per år
* om man förvarar och utfodrar 4 katter eller fler

Årets Katt 2019
Raskatter - Vuxna

1. Grand Champ or Europe Ker Bihan Chicago - BRI
Vibeke Östvik

2. World Champion   S*Silverblommans Choklad
Puck - EUR
Mia Isaksson

Raskatt vuxen/kastrat

3. Grand Int Premier PenToms Alvaro - BRI

Raskatt kitten/Junior

Junior Champion Mhorrses Michelada - NFO

Veteran raskatt

World Premier Mhorrses Bruichladdich - NFO

Huskatt

Master of Europe  Chili

Louise Guézennec

Charlotte Erikanders

Charlotte Erikanders

Charlotte Erikanders

Diplom och annat kommer att delas ut på utställningen i maj

Tänk på alla katthem, som
gör ett jättejobb med alla
övergivna katter runt om i
landet.
Tänk på Samvetets katthem
pg 21 06 13-6
18
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HCC träffades den 1/3 i Arboga och hade årsmöte.
Styrelsen för 2020 består efter det  av
Bitte Magnusson

Ordförande

omval

Mona Forsell

Vice Ordförande

nyval

Marie Malmberg

Sekreterare   

omval

Ronald Winther

Vice Sekreterare

omval

Helene Karlsson

Kassör

fyllnadsval 1 år

Björn Karlsson

Ledamot

omval

Johlin Thunberg

Ledamot   

omval

Anna Sartor

Ledamot

nyval

Pia Sternheden

Ledamot

fyllnadsval 1 år

Utöver styrelsen valdes en aktivitetsgrupp som består av
Pia Sternheden, Mona Forsell, Marina Jönsson, Anna Georgensson samt Tesso
Westermark.
Det kommer att bli en hel del kommande aktiviteter under året,  bland annat
assistentkurs samt kokardkurs.
Vi kommer att ge en kort presentation av alla i styrelsen  i nästa nummer av MK .
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happy cat club

Klubbmästerskap 2020
För mig, det första klubbmästerskapet. Men allt annat än det sista!
Dagen började således med att vi alla sjöng för Björn Karlsson som veckan efter
skulle fylla 60. Strax därefter presenterade Bitte våra domare för dagen och började sen lotta ut lite priser genom att dra utav katternas nummer. Många fina
priser delades ut, själv fick jag både fin choklad och foder till mina små djur. Aldrig
har jag någonsin fått priser via en lottodragning! Vilket kanske förklarar varför jag
inte ens lyssnade när Bitte ropade upp nummer utan istället hörde henne när hon
ropade på mig.
nummer ett, Star von den Nackträubern. Nummer två blev Monika Kristensveens StingLikeABee Moonlight. På plats nummer tre hamnade Juha
Salenius kise PureDreamz Padme. Bland veteranerna vann
Bittes S*Palace&Main’s Cherry Garcia och på plats nummer
två hamnade Linnea Johanssons Kentuckygårdens Dancing
Queen. Nöjda och glada var vi väl alla som hade en eller flera
katter på listan. Kanske var jag inte ensam om att det var min
första gång?

Lokalen var liten och trång, men det var ljust och alldeles
lagom för klubbmedlemmarna och de 51 katter som var där.
Som vi sa, finns det hjärterum så finns
det stjärterum!
Mia Isaksson dömde de tre sidoklasserna under dagen, Årets Charmigaste, Piggaste Uppsyn och Knasigaste
Upptåg. Hon verkade ha väldigt fullt
upp hela dagen då jag till och med
tror att det var hon som hade flest
katter att bedöma. Tänk att behöva
döma alla dessa fina katter!

Emellan allt som hände under dagen med kokarder, troféer,
diplom, katter och allt annat som hände så var vi även många
som hann gå ut och ta en cigg tillsammans. Många att hinna
prata lite med under dagen! Själv hann jag inte ens med att
leta upp en stol att ställa vid burarna då det var alldeles för
mycket jobb att springa med tre katter hela dagen. Och jag

Wiveca Fransson satt vid bordet jämte Mia och dömde även
hon en massa katter, bland annat mina tre huskatter. Jag
måste även speciellt tacka Wiveca för att hon skrev så man
verkligen kunde tyda hela bedömningen, vilket domare sällan ser till att göra.
Marina Jönsson hade även hon fullt upp hela dagen, och lika
så Pia Sternheden som hoppade in när Bertil tyvärr råkade ut
för en bruten arm.
Dagen gick förbi snabbt och lugnt. Allting verkade flyta på
utan problem under dagen och vid 12 (?) tog vi alla lunch.
Lunchen var otroligt god och välanpassad till allt och alla som
var där, kött, vegetariskt och veganskt till dem som hellre föredrog det. Där fanns även lite smått och gott att tugga på
lite överallt. Små skålar som placerats ut i lokalen med kolor
och andra papperstäckta, färgglada godisar. Själv lyckades
jag få tag i en med choklad och kokos, det var väldigt gott
sådär efter lunch!
Efter lunch gick det snabbt för alla
domarna att bli klara med bedömningarna och än en gång gick Bitte
upp på scen. Hon började med att
ropa upp Årets Huskatt där mina
två små svartvita syskon, Cobain
och Osbourne, tog plats två och
tre. Ronalds vackra Gosan vann
både som Årets Huskatt och Veteran. Diplom och troféer delades ut
till oss tre och vidare gick Bitte till
raskatterna. Bittes egna britt blev

Annika Ljungs Epiphany’s Georgia blev Bästa 3-6
Hona, Bästa 3-6 Totalt samt Klubbmästare Raskatt!
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kan tänka mig att jag inte alls var ensam om det.
Päls flög runt i hela lokalen, flertalet gånger kunde man fånga små pälstussar som flög runt
i luften. Katter som lekte och gosade i sina burar. Aldrig kan man ha tråkigt på en utställning
med så många fina katter att titta på och folk att prata med. Personligen fick jag även träffa
och lära känna nya människor! Jag skulle även vilja ge en direkt hälsning till Tim som hjälpte
mig mycket med att fota mina katter!
Så kom vi då till sista delen av dagen och klubbmästaren skulle koras. Katter borstas och prepareras inför panelen och alla lade sin fokus på scenen ännu en gång. Monica Kristensveens
Molargården’s Fannie blev Bästa Vuxna Hona. Elin Salenius Puredreams Padme blev Bästa
6-10 månaders Hona.
Anna Georgenssons Snöros Sneezy blev Bästa 3-6 Hane.
Jeanette Anderssons Muscardinus Pumbaa blev Bästa Kastrat Hane.

Bästa hane

Marianne Häljeryd-Jönssons Mannegumman’s HeiDim Anund Blev Bästa 6-10 Hane och
Bästa 6-10 Totalt.
Bittes Kentuckygårdens Muffins blev Bästa Vuxna Hane samt Bästa Vuxna Totalt.
Linnea Johanssons Kentuckygårdens Dancing Queen blev Bästa Kastrat Hona samt Bästa
Kastrat Totalt.
Jeanette Anderssons Kneph’s Fröken Näbblund blev Bästa Veteran Raskatt.  
Bland Huskatterna hade vi min som Bästa Hane, Osbourne. Ronald Whinters Gosan som
Bästa Hona och Klubbmästare!
Tesso Westermarks Lovis blev Klubbmästare
Veteran Huskatt.
Bästa kastrat

Bästa hona

Bästa veteran huskatt

Bästa uppfödare
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”Jag föreslår att krav på märkning och registrering av katter
införs i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen). Lagen reglerar idag krav på märkning och
registrering av hundar. Jag föreslår att dessa bestämmelser
ändras så att de också kommer att omfatta katter och deras
ägare”, skriver utredaren Ulrika Geijer.

hölls i Strasbourg dagen innan omröstningen.
Vidden av lidandet som den illegala handeln för med sig
är väldokumenterat: Ungar som alldeles för tidigt skiljs
från sina mödrar för att undernärda och stressade under
tortyrliknande former transporteras över gränserna till
väntande köpare. Köpare som ofta är helt vilseledda och
inte vet vad djuren utsatts för.

Nu är förslaget ute på remiss hos bland annat Djurskyddet
Sverige.

Bland andra Polens Sylwia Spurek, Italiens Eleonora Evi
och Slovakiens Martin Hojsik betonade hur nödvändig en
obligatorisk registrering och ID-märkning av sällskapsdjur
är för att bekämpa dessa brott. Ett gemensamt EU-register
bör införas så att djuren kan spåras, då försäljningen ofta
sker via internet över ländernas gränser.

Obligatoriskt EU-system för ID-märkning och
registrering av hundar och katter. Tuffare tag mot
den illegala handeln med sällskapsdjur. Två av
förslagen i en resolution som EU-parlamentet
röstade genom förra veckan.

Verksamheten utsätter även människors hälsa för stora
risker, underströk Stanislav Polčák och berättade att just
nu har en epidemi, resistent för de flesta antibiotika, brutit
ut i USA. Källan tros vara valpar från illegala valpfabriker.
I januari hade 30 personer insjuknat, enligt amerikanska
CDC, Centers for Disease Control and Prevention.

– Bra av EU-parlamentet. Detta ställer ännu mer press på
den svenska regeringen att lägga fram ett förslag om obligatorisk märkning och registrering av katter! säger Djurskyddet
Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt.
Den illegala handeln med sällskapsdjur utgör den tredje
största marknaden för organiserad brottslighet. Endast vapen- och narkotikahandeln är större.

Stanislav Polčák avslutade sitt inlägg med att rikta fokus
mot alla de tusentals djur som varje vecka orsakas enorma
trauman på grund av den illegala handeln.
– Jag uppmanar alla medlemsstater att göra allt de kan för
att skydda dem som inte kan skydda sig själva.

–  Det finns uppfödningsplatser där kattungar och valpar
föds upp under vidriga förhållande. 100 000-tals kattungar
och valpar går detta öde till mötes varje år. Köparna vilseleds. Vi måste sätta stopp, tyvärr räcker inte kontrollerna till,
veterinärerna känner ofta bara till registrerade anläggningar.
Denna oetiska hantering av sällskapsdjur är ett paneuropeiskt, gränsöverskridande, problem, som kräver en paneuropeisk lösning. Lösningen bör omfatta obligatorisk registrering
och märkning av sällskapsdjur, inledde Stanislav Polčák
debatten ”Den illegala handeln med sällskapsdjur i EU” som

Under omröstningen den 12 februari, stod det helt klart
att hans uppmaning hörsammats: resolutionen röstades
igenom med 607 röster för, 3 emot och 19 nedlagda.
Några av förslagen som nu ska förverkligas är att införa ett
obligatoriskt system i EU för registrering av katter och hundar, skapa en gemensam EU-definition för ”storskalig kommersiell avelsanläggning” så kallade valpfabriker, förbättra
brottsbekämpningen och införa tuffare sanktioner.
Text Katarina Hörlin
Foto Eurogroup for Animals & EU-parlamentet

Artikeln är lånad från tidningen djurskyddet och skriven av Katarina Hörlin

Fyra duktiga assistenter
A
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Buffalo's ASlan

Aslan var på Danmarks allra första WCF-utställning och blev bästa Veteran totalt både lördag
ohc söndag.
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mera stambokföring
Registreringsanmälan

Skicka in registreringsanmälan i god tid, förslagsvis när kattungarna fyllt ca 3 veckor.

OBS! att ankomstdatum är lika med den dag då sista dokumentet är sekreteraren tillhanda. Tiden
räknas alltså INTE när pengarna kommit in utan när sista papperet kommit. Vänta med betalningen tills fakturan kommit.

Vita katter

som används i avel måste hörseltestas med BAER-metoden innan de får 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, ibland också i näst sista.

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 2020

Maj...................... 30 - 31.......... SNRF...................... Dubbelutställning....... Uppsala
Augusti................ 22 - 23.......... ORKK..................... Dubbelutställning....... Solbergelva
September........... 12 - 13.......... SNRF...................... Dubbelutställning....... Upplands Väsby
Augusti................ 22 - 23.......... ORKK..................... Dubbelutställning....... Drammen
Oktober............... 10 - 11.......... FHK........................ Dubbelutställning....... Varberg
November................................ HCC....................... Dubbelutställning....... Kungsör
Via länk på SNRFs hemsida kan du anmäla dina katter on-line till våra egna utställningar.

WCF-utställningar 2021

Mars.................... 20 - 22.......... FHK........................ Dubbelutställning....... Varberg
Maj.......................... 7 - 8.......... SNRF...................... Dubbelutställning....... Uppsala
September........... 11 - 12.......... SNRF...................... World Show............... Upplands Väsby
Oktober............... 23 - 24.......... FHK........................ Dubbelutställning....... Varberg

anmälningar till andra nordiska klubbar
ska göras med manuell anmälningsblankett, som finns att ladda ner från hemsidan,
eller klubbarnas egen on-line-anmälan

Manuellt ifyllda anmälningar skickas till
snrf.sekreterare@outlook.com

Att anmäla till utställningar utanför
Skandinavien
På WCFs hemsida under Show Dates publiceras alla WCF-utställningar i hela världen.
Där finns datum och plats för utställningar i t ex Estland, Lettland och Tyskland.

Anmälan kan ofta göras  via föreningarnas hemsidor där det kan finns en on-lineanmälan,
via Top Cat, eller wcfcatonline.com.  

Det finns en FB-grupp som heter WCF - World Cat Federation
som innehåller olika information, framför allt om utställningar.
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

Sekreterare

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

godis2@online.no

+47 95 92 03 60

Stjärnkattens Raskattförening - STJR
stjarnkatten.se
Ordförande

Rose-Marie Kvillert

031-52 19 58

Sekreterare

Patrik Axelsson
patrik@runnercats.biz

073 - 915 46 28

loreleis1984@hotmail.com

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

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

KustKatten - KKN

http://kustkatten.se
Ordförande Annki Nilsson
0520-212 673
annki@kustkatten.se

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

Esa Pesonen
Julia Juutilanen

+358 40 767 7181

4starscatclub@gmail.com

Ordförande:  Hanne Kararsberg
epost: formand@danacat.com
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Vissa katter gillar att chilla
mer än andra. Som Smulan.
Teckna ras
din katt ing
försäkr
idag!

Agria har 89 kattrasförsäkringar och en av dem är precis rätt
för dig och din katt. Vi vet vad det är som gör katter olika, inuti och
utanpå. Vilka egenskaper, behov och besvär som utmärker varje ras.
Kunskapen bygger på vår gedigna skadestatistik och tack vare den
kan vi erbjuda katter, hussar och mattar ett försäkringsskydd som är
anpassat till verkligheten. Hitta din kattrasförsäkring på agria.se och
optimera möjligheterna för ett långt och friskt liv tillsammans.
Vi gör det enkelt att vara trygg.

Vill du veta mer? Ring 0775-88 88 88
eller hitta din lokala säljare via agria.se
Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.

