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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
Då är sommaren slut, men än så länge är det ganska varmt och skönt ute.
Som för de flesta har det varit en stanna-hemma-sommar. Inte många utflykter har
gjorts. Måste man dessutom hålla avstånd till andra människor, så är det bäst att
stanna hemma.
Faktum är att den här situationen knappt har märkts hos oss, vilket antaligen beror
på att vi även i vanliga fall mest är hemma.
Mycket av tiden har gått åt att ta hand om inkomna registreringsanmälningar, medlemsansökningar och uppfödarutbildningen. Uppfödarna har varit väldigt flitiga
och producerat en massa kullar.
Vi har fått flera nya medlemmar, som vill bli uppfödare, och därmed har att antal
uppfödarkurspaket skickats ut. I skrivande stund är det minst fyra på gång och fyra
som väntar på att få sina stamnamn godkända.

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
Mhorrses seabreeze
norsk skogkatt

Efter att svarta Sotis fått somna in kändes det tomt, något saknades. Hon ersatters
dock tämligen snabbt av en annan dam, i en helt annan färg, nämligen röda Sonja.  
Jag som bara skulle ha katter med blå ögon med blå päls, har nu haft både gulögda
katter med diverse mönster och färger, lila katt, svart katt, svart smoke och så nu
röd katt. Man ska alltså aldrig säga något. Man vet ju aldrig vad som kommer i ens
väg.

ägare och uppfödare'

Efter Sonjas ankomst blev det verkligen
fart och fläkt i huset. Man ser bara ett
rött sträck som far fram. Gustaf försöker
hänga med, och lyckas ibland, men Cedric har inte en chans. Han är dessutom
en liten aning rädd för Sonja, även om
det börjar avta. När man tar hem en ny
katt, en 5-åring som Sonja, och har två
vuxna sedan tidigare, vet man ju inte
med säkerhet vad som händer.

Marina Jonsson

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:--

MANUSSTOPP 2020
15 november

Att bädda är ett kapitel för sig. Nog för
att Sotis brukade vara med och bädda,
men inte i samma omfattning som busiga Sonja.
Det har aldrig varit något problem, bara lite normalt
smågruff mellan de två korthåriga katterna.
Ganska omgående upptäckte Sonja korgen, som
ingen katt hittills hade brytt sig om. Korgen är egentligen lite för liten, med vad spelat sånt för roll.
Hoppas alla får fortsätta att ha en bra höst!
/Fiia
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stamBOKFÖRing
STAMNAMN

ÄGARINFORMATION

Ny rutin för NYTT stamnamn

Om man vill göra en ägarändring när man säljer katt, oavsett ålder, kan man antingen skicka
kopia på köpeavtalet eller använda ägarändringsblanketten som finns på hemsidan under
Blanketter.

INNAN du kan ansöka om stamnamn, ska du genomföra
vår uppfödarutbildning. Läs mer på sidan 8.
Befintligt stamnamn
Om du har ett stamnamn som är godkänt i något annat
förbund eller tidigare IDP, ska du ansöka om överföring
till WCF.
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.
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 nödvändiga 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

Alla avgifter ska betalas mot faktura.

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

Alla blanketter, utom stamnamnsansökan, finns på
hemsidan under blanketter.

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

Har du frågor - kontakta sekreteraren!

Läs avelsreglementet om
Överlåtelse/Försäljning kapitel VII.
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.
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ORDFÖRANDEN
HAR ORDET
Hej på er alla!
Hösten har kommit så smått och det blir mörkare och kallare igen så här i mitten av september.
Utanför mitt fönster mot trädgården vandrar det förbi diverse besökare: En rådjursfamilj med tre medlemmar kommer ofta
och nosar runt i rabatterna. Häromdagen såg jag ett, som nafsade till sig den sista blommande dahlian! Sedan skuttar en av
landets största harar omkring här. Han är större än en katt och har osannorlikt långa öron.  Och till sist en stor och pampig
Brittisk korthårsgosse, Cream och vit färgad. Det är vår nye granne och han spankulerar omkring som om han äger hela byn.
Han hålls gärna just här hos mig, eftersom han förstås vet, att här bor det fyra damer. Men han ser ut att vara kastrerad,
tack och lov.
På grund av pandemin är det ju fortfarande svårt att ordna några fysiska sammankomster, så nyligen fattade vi beslut att
försöka genomföra några digitala aktiviteter på nätet:
Först och främst blir det en fototävling på vår facebook sida med fina priser från vår sponsor Agria.
Sedan planerar vi för en eller eventuellt två föreläsningar digitalt. Förslag finns att berätta om lämplig kost och kattfoder för
katter i olika åldrar, men också att vi skulle kunna ha en uppfödarkurs för nybörjare. Vi har fått många nya medlemmar och
flera av dem har nyss fått stamnamn. Då kan det vara på sin plats med en del tips och råd.
Har du någon idé om något bra ämne till en föreläsning? Hör av dig till styrelsen med ditt förslag!
Trots att aktivitetsnivån varit låg de senaste månaderna kan jag berätta, att vi glädjande nog hela tiden ökar i medlemsantal
i SNRF. Det är både uppfödare och prova-på-medlemmar, som ansluter sig till vår förening och jag hoppas att vi ska kunna
erbjuda alla något trevligt framöver.
Jag förstår alla som längtar efter en riktig kattutställning nu efter så långt uppehåll och jag hoppas verkligen att vi till våren
ska ha möjlighet att genomföra en sådan igen. Fler och fler ”utställningar” har genomförts eller kommer att genomföras på
nätet. I skrivande stund genomförs ett digitalt Skogkattmästerskap på Facebook och tävlingen lockade medlemmarna att
skicka in över 600 bilder i nio olika tävlingsklasser!
Vår nya hemsida är i stort sett färdig, men har tyvärr, tyvärr åter blivit försenad av olika själ. Men den är inte långt borta och
med lite tur kanske den är publicerad när du fått detta nummer av Mästerkatten.
Till sist som vanligt en hälsning från Källbokatterna:
Förutom att sitta och glo i fönstret på britten jag nämnde ovan, så börjar det bli soff- och sängsäsong redan. Kattgården är
inte lika mysig längre och nu är det definitivt slut med ”nattsudd” därute. Så kissarna tar det väldigt lugnt. Men kramade vill
de bli – precis som dina katter. Glöm aldrig det!
Wiveca
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DEAR MEMBER OUTSIDE
SCANDINAVIA
We are in the middle of September and autumn is on its
way here with big steps. The weather is getting colder and it
is dark outside earlier and earlier in the evenings.  Time to
be inside and cuddle with the cats!
Since we decided not to arrange any shows this year due to the pandemic, we will try to reach our members in other ways in the nearest
future. There will be a photo competition at Facebook very soon and
we are planning for one, maybe two video lectures open free to members. We have not decided about subjects yet, but there are suggestions
about cat food and about a lecture concerning “your first litter”.  We
have a number of new breeders that have joined the club this year and
we think that breeding guidelines for them could be a good thing.
We still see a lot of kittens born and a lot of requests for pedigrees.
Compared to last year our pedigree registrar has much more to do and
many new adult cats are introduced in breeding programs.
It is very difficult to do any planning for next year, but we sincerely hope
to be able to invite to a big and splendid cat show next May. But just
know the future still  feels a bit unstable.
We wish you all the best and hope you are well and take care of yourselves!
Take care and stay safe!
Wiveka

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.
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uppfödarutbildning
Innan man kan få   ansöka om ett 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
2020+ 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 dvs anna.hcc.ss@gmail.com.

När svaren har godkänts, får man ansökningsblanketten via email samt faktura på stamnamnsavgiften.
Man har tre försök.Har man inte lyckats få allt rätt tredje gången, måste man göra om provet.

Vi säger STORT GRATTIS till

alla som hittills godkänts och nu väntar på sina stamnamn eller har redan fått.
Alla kommer att få ett intyg 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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Nya regler for hund- och
kattagare

En viktig ambition med de nya reglerna har varit att höja kattens status. Foto: Pixabay
2020-05-27 09:26 CEST

09:26 CEST
Den 15 juni börjar 2020-05-27
de nya djurskyddsreglerna
för hundar och katter att gälla.
Drygt 2 miljoner hundar och katter lever i Sverige. En femtedel av de svenska hushållen har minst en katt

Nya regler för hund- och
kattägare

och ungefar 15 procent av hushållen har en hund. De nya djurskyddsreglerna ska underlätta för djurägarna att
göra ratt.

En viktig ambition med de nya reglerna har varit att höja kattens status. Djurägarens ansvar for att tillgodose kattens behov
blir tydligare och kravet på katterna inte förökar sig oplanerat blir tuffare. Allt för många katter är idag hemlösa i Sverige.

Högre krav på kunskap
hund
Denför
15 att
junihålla
börjarendekatt
nyaeller
djurskyddsreglerna
för hundar och katter att gälla.

De nya reglerna, som är brett förankrade och bygger på ny forskning, beskriver vilka behov hunden och katten har och vilka
Drygt
2 miljoner
ochmå
katter
i Sverige.
En femtedel
av de
funktioner och mål som
är viktiga
för atthundar
djuren ska
bra. lever
Djurhallarens
ansvar
blir tydligare
ch att det krävs kunskap for
svenska hushållen har minst en katt och ungefär 15 procent av hushållen
att halla en katt eller hund.
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Malet med de nya reglerna ar att
• stärka djurskyddet for hundar och katter
• anpassa reglerna till ny kunskap och den nya djurskyddslagen
• tydliggöra hundar och katters behov
• tydliggöra djurhållaren ansvar och krav på kompetens
• underlätta för djurhållaren att följa reglerna och hantera sina djur i vardagen.
De nya reglerna gäller också branscher och verksamheter som riktar sig till hund- och kattagare samt hundar som anvands i
tjansteverksamhet, saval offentligt som privat.

Enklare att göra ratt

De nya reglerna ska ge djuren en god djurvälfärd och göra lagstiftningen enklare. Det blir tydligare vilka funktioner och mål
som ar viktiga för att hunden och katten ska må bra och de öppnar upp för att kunna acceptera avvikelser om det är godtagbart ur djurskyddssynpunkt.
Veterinärer får ratt att bedöma om hundar och katter får hållas och skötas på annat satt an vad reglerna säger, om det finns
veterinärmedicinska skäl för det. Det kommer inte längre att krävas dispenser från Jordbruksverket för detta.
De nya reglerna tydliggör också hur ett gott avelsarbete ska ga till och vilka grundlaggande behov som ar viktiga för hundars
och katters välbefinnande.

Mer information

Den nya föreskriften som börjar gälla 15 juni
Frågor och svar om de nya reglerna som träder i kraft den 15 juni 2020.
Kontaktperson for journalister:
Alexandre Barchiesi
Djurvalfardsenheten
Telefon: 036 – 15 61 05
Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar for att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurväläfard i hela Sverige och en levande landsbygd.

Kontaktpersoner Jordbruksverkets pressjour
Presskontakt
Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med vara experter.
infojour@jordbruksverket.se
036-15 63 36
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MHORRSES SEABREEZE
2003-06-08 – 2019-06-13
Nu har det gått drygt ett år sedan Seabreeze lämnade mig och mina
katter. Saknaden är fortfarande stor och det tog lång tid innan tjejflocken stabiliserades och Alyona tog över ledarskapet. Många av katterna
försökte ta över ledarrollen, men den äldsta honan tog kommandot
och ordningen är nu återställd.
Många har nog träffat Seabreeze på utställningar runt om i Sverige och hon var också
med utomlands i Norge, Tyskland och Estland där hon gjorde succé. Seabreeze ställdes som ungdjur, som vuxen upp till Europachampion (dåvarande högsta titel). Därefter som kastrat till titeln World Premier och också i många år som veteran. Många
bästatitlar tog hon som ungdjur, vuxen, kastrat och veteran, dessutom några Best of
Best också. Dessutom ställdes hon även i Sverak innan den porten stängdes.
Seabreeze var en mycket bestämd dam som kunde säga ifrån på domarbordet med
ett fräs samtidigt som hon lojt svepte med sin långa svans och var helt avslappnad.
Tyvärr fick jag bara en kull på henne och det var en stor sorg, men möderne-linjerna
finns kvar i de honor jag har idag.
Seabreeze hade många egenheter – en var att släpa runt på en nalle som var större
än henne själv. Något hon redan började med när hon var riktigt liten och matte försvann ut i trädgården eller till de andra katterna i kattgårdarna. Detta släpande symboliserade jag som att hon kom med
ett byte till mig och när hon hade den stora nallen släpandes mellan sina ben gick hon in i något liknande trans och var inte
kontaktbar, bara fokuserad på släpande på nallen och med ett högt läte. Tyvärr var detta inte så lätt att fånga på bild.
Men nu har jag ibland hittat denna nalle igen på golvet, gärna framför TV-soffan och då jag inte är inne. Frågan är vem som
gör detta nu? Misstankarna går främst till min nyförvärvade hona Minnie (SE*Lisselbacks Milky Way). Jag som letade efter
en ny hane, men som blev blixtförälskad i en hona. Fanns det något annat bakom det beslutet? Eller var det en känsla av
något som gjorde att jag åkte till Hedemora och hämtade Minnie. Hon träffade aldrig Seabreeze förstås och frågan är om en
katts egenskaper kan gå igen?
Här hemma var Seabreeze den högsta i rang och skötte den uppgiften med glans – det tog lång tid innan jag förstod vem
som var ledare bland honorna, men med en bra ledare fungerar gruppen utan problem och så var det med Seabreeze. Hon
fanns där och alla katter respekterade henne utan protester.
Men det jag saknar mest med Seabreeze är hennes tillgivenhet gentemot mig. Hon gick mig på nerverna med sina påhitt,
men vi hittade alltid tillbaka till varandra. Hon älskade att ligga i knä och i sängen tätt intill eller på mig, gärna slickandes tills
min hud var alldeles röd och med ett högt spinnande. Dessutom dreglade hon…
Jag saknar dig min fina Seabreeze och du har för alltid gjort ett stort avtryck hos mig. Inte för inte var du min hundrade uppfödda kattunge och du var verkligen mattes katt.
/Marina Jonsson
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Lyckligare katt med rätt
stimulans
Katter behöver få chansen att agera ut sina naturliga instinkter som att jaga, fånga byten och klösa för
att trivas och må bra. Därför är det särskilt viktigt att göra vardagen lite mer spännande för katter som
lever större delen av sitt liv inomhus. Men det kan var klurigt att veta hur man kan aktivera sin katt, här
bjuder Agria Djurförsäkring på några tips.

När Jordbruksverket tidigare i år uppdaterade djurskyddsreglerna för katt förtydligades kattägarens ansvar att stimulera sin katt. Att hjälpa katten att stärka sin mentala och fysiska hälsa genom att få leva ut
sina naturliga instinkter ger en lyckligare och mer harmonisk katt.
- Det gäller att vika en stund varje dag åt att bjuda katten på nya utmaningar. Försök att göra det till en
rutin som del av kattens dagliga omvårdnad, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef sällskapsdjur, Agria
Djurförsäkring.
Här bjuder Agria på några idéer om hur kattägare kan öka
stimulansen för sina katter:
Katter gillar leksaker

De flesta katter tycker om att leka. Skaffa en leksak till din katt. Köp en boll i djuraffären eller gör en egen genom att rulla
ihop lite papper. Om katten inte är intresserad kan du liva upp leksaken med lite kattmynta, en växt som kan påverka kattens
sinnesstämning och finns i djuraffärer.
Gör dagens måltid till en lek

Det kan bli enformigt att äta sin middag ur en och samma skål varje dag. Gör istället dagens måltid till en härlig jakt! Plocka
upp torrfoderkulorna en och en och låt dem rulla i väg på golvet. Det tänder kattens jaktinstinkt och varje kula blir ett fångat
byte. Eller varför inte gömma kulorna på oväntade ställen för att överraska katten i sökandet efter mat?
En annan utmaning är att stoppa in kattgodis i en toarulle och vika ned kanterna. Sedan får katten klura på den ska få ut
godiset.
Lek katt och råtta

Sätt fast en leksak, på ett snöre, eller köp en dammvippa. Dra leksaken längs golvet och vifta med den framför katten för
att fånga intresset. Då kan du dra den bakom hörn och möbler utanför kattens synfält Det brukar trigga igång katte nännu
mer!
Tänk på att inte lämna katten ensam med leksaker med långa snören så den inte trasslar in sig.
12
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ren, där det kommer många nya dofter. Det gör kattlivet
extra intressant!

Klickerträna din katt

Har du provat att klickerträna din katt? Om inte är det dags
nu! Klickers finns i de flesta djuraffärer för några tior. Lär katten att ett klick betyder belöning. Med lite tålamod lär den sig
snabbt. När den förstått, kan du koppla ihop klicket med en
aktivitet som att hoppa upp på bordet, sitta fint, göra high five
eller snurra runt på golvet. Låt fantasin flöda!

Bygg en tunnel

Att bygga en tunnel år katten är mycket enklare än det
låter. Ta en större kartong, gör två lagom stora, runda hål i
varje kortsida. Vips får katten en ny, spännande utmaning
att smyga igenom!
Publiceras med tillstånd av Agria Djurförsäkring

Klösbräda

Katter gillar att markera revir genom att klösa. Alla katter behöver därför en rejäl klösbräda. Placera den gärna nära ytterdör-

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.
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Happy cat club grillträff
En lyckad grilldag i Stallarholmen tillsammans med
några nöjda Happy Cat Club medlemmar. Självklart
var det  mycket god mat och dryck.
Busiga barn som lekte massor  och vuxna som latade  sig lite i solskenet och värmen.
Självklart blev det massor med kattprat, kattgos
och som syns på bilden även en tam höna.
Dagen avslutades med   underbart god tårta och
kaffe.
Vid pennan: Johlin Thunberg

14

Mästerkatten 3 - 2020

15

Mästerkatten 3 - 2020

Föreläsningshelg i HCC

Efter en lång vår och sommar där vi alla har saknat kattutställningar så
tyckte Happy Cat Club att det var dags att lägga in föreläsningar så att
vi får någonting som handlar om våra katter.
Vi hade föreläsningarna i en underbar lokal i Arboga och var blandat gamla uppfödare
och några nyare uppfödare.
Lördagen hade vi Malin Sundqvist  som föreläste om vad man ska tänka på när man
börjar med avel. I det ingick bland annat hälsotester, hur man hittar hane att para
med, förlossning mm
Vi tyckte alla att det var en väldigt nyttig och intressant dag.
Söndagen hade Vibeke Östvik föreläsning om foder och näringslära. Även där blev det
en hel del nyttig information om vad man ska tänka på vid dräktighet och kattungetiden. Vi fick även en hel del information om foderallergier, senior- och kastratmat.
Vår cafeteriagrupp såg till så att vi var mätta och nöjda med underbar mat och fika.
Båda dagarna har det varit en hel del diskussioner och möjlighet att ställa frågor och
tips på hur man löser foderproblem på katter. Kort och gott en toppenhelg
med underbara föreläsare
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Giftiga och farliga växter för
katten
Vilka växter är giftiga för katt? Få koll på
vilka växter du bör undvika i hemmet om
din katt gillar att smaka på blommor och
blad. Här listar vi några växter och blommor som är farliga för din katt.
Många av våra krukväxter och snittblommor är
giftiga eller har irriterande växtsaft. Det är ganska ovanligt att katter blir förgiftade av växter
men det förekommer. Det är ofta mängden som
katten får i sig som är avgörande om katten blir
förgiftad eller inte. Många växter och blommor
är endast giftiga om katten får i sig mycket. I värsta fall kan det gå så illa att njurarna tar sådan
skada att katten inte överlever. Det är framförallt
liljeväxter som kan skada njurarna. Därför bör du
vara lite du försiktig med vilka sorts växter du har
hemma om du har en katt som gärna tuggar på krukväxter
eller snittblommor. Ställ giftiga växter på en plats där katten
inte kan nå dem, eller välj växter som inte är giftiga.

ning. För att lättare ta reda på om det är någon fara eller
inte - försök att ta reda på:

Giftiga växter för katten

•

Vad din katt har fått i sig

•

Hur mycket den har fått i sig

•

Dracaena arter

•

Julros

•

Kottepalm

•

Korallbär

•

Liljekonvalj

•

Liljeväxter

•

Mistel

"Ställ giftiga växter på en plats där katten inte kan
nå dem, eller välj växter som inte är giftiga"

•

Oleander

•

Påsklilja (framförallt löken)

Symtom

•

Änglatrumpet

Rådgör med en veterinär om du är osäker. Om du
behöver uppsöka veterinär är det bra att ta med
så mycket information som möjligt om vad och hur
mycket din katt har ätit.

Om katten visar tecken på förgiftning, har ett påverkat allmäntillstånd, dreglar, kräks eller har diarré, kontakta veterinär så de kan ge dig råd. Om
du misstänker att katten tuggat på en liljeväxt är
det extra viktigt att snabbt kontakta din veterinär
då liljeväxter kan ge katten bestående njurskador.

Mindre giftiga växter
•

Amaryllis

•

Anemon

•

Azalea

•

Iris

Publiceras med tillstånd av Agria Djurförsäkring

Växter med irriterande växtsaft
•

Flitiga Lisa

•

Fredskalla

•

Gullranka

•

Prickblad

•

Rosenkalla

När ska jag kontakta veterinär?
Kontakta veterinär om din katt uppvisar symtom på förgift-
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En bengal på utflykt i Drottningsholmsparken.

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
swish
1232721694

hemsidan uppsalakatthem.com
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BURMAKULLAR

UPPFÖDNINGEN HETER BRILLIANTS
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Många unga skaffar katt under
pandemin
Att det är många som väljer att skaffa en hund eller
katt under coronapandemin är numera välkända
fakta. Men vilka är det som förverkligar sin dröm
om ett härligt husdjur? Underlag från Agria Djurförsäkring visar att många yngre personer föredrar
katter och förgyller sitt hem med en ny familjemedlem, medan 40-49 åringarna är den grupp
som ökar allra mest med nya hundar och katter.

- Statistiken tyder på att det är många barnfamiljer som valt
att utöka med en efterlängtad katt eller hund. Det ser jag
som ett positivt tecken att allt fler barn växer upp i hushåll
med husdjur, säger Patrik Olsson.
Färre djur till äldre

Överlag stiger antalet husdjur i de flesta åldersgrupper med
undantag för personer i grupperna 60-69 år samt 70 år och
uppåt. Här syns en mindre minskning som kan bero på att
äldre människor lever mer isolerat och undviker de nya
kontakterna som ett djurköp innebär. Det kan också
spegla en oro över att själv drabbas av corona, och
vem ska då ta hand om djuret?
Många hundvalpar till veterinären

En annan tydlig trend är att många av de nya valparna
besöker veterinären.
- I vår skadereglering syns det tydligt att många av de
nya valparna besöker veterinären ofta, utan att ha
några egentliga skador eller sjukdomar. Jag tolkar det
som att många har skaffat sitt första djur och är osäkra.
Med veterinärbesöket får de bekräftat att djuret mår
bra, säger Patrik Olsson.
Utvecklingen i korthet:

• Yngre personer mellan 20-29 år föredrar katter framför hundar
• Allra flest nya husdjur flyttar det in hos 40-49 åringarna
• Äldre personer över 60 år och uppåt
går mot strömmen och här syns en liten minskning av båda djurslagen
Populärt att skaffa katt

Överlag är det katter som dominerar i valet mellan katt och
hund. Det finns cirka 1,2 miljoner katter i Sverige och är därmed landets mest populära husdjur. Och nu vill ännu fler
njuta av ett liv tillsammans med en katt. Kattägande ökar
dubbelt så mycket som hundar i den yngsta målgruppen,
personer mellan 20-29 år under våren och sommarens pandemi.

Pbliceras med tillstånd av Agria Djurförsäkring
**********************

- Det är kul att se katternas popularitet bland yngre personer,
att ha ett djur i unga år betyder ofta att djurägandet fortsätter upp i åldrarna.  En katt bjuder på ett härligt sällskap, men
kräver också omsorg och det är viktigt att vika tid för kattens
behov, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef sällskapsdjur,
Agria Djurförsäkring.
Flest nya husdjur

Allra flest nya katter har det flyttat in hos personer i åldrarna
40-49 år, här syns en ökning om 19 procent, I samma åldersgrupp finns också den största ökningen av hundköpare, 15
procent.
Matkoma hos Bribohults
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Hälsningar från Tyskland

Skogkattdamen på bilden ovanför heter Kontiki
von Tana Bru, också kallad Kitty.
Kitty och matte Carola jobbar hemifrån.
De andra ägnar sin tid åt att sova.
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Utdrag ur Nordisk Familjebok
1884
Huskatten förekommer numera öfver hela jorden,

blinda till nionde dagen. Snart derefter börja de leka och

dock icke hos nomadiserande folkstammar, och har

vänjas af modern (kattan) att förtära lefvande rof. Äfven

blifvit ett verkligt husdjur. Likväl behåller han alltid

andra däggdjurs ungar plägar man kunna förmå kattan

sin sjelfständighet till en viss grad och underkastar sig

att underhålla och uppfostra. Kattens föda utgöres af

menniskan blott så långt, som han sjelf finner för godt.

råttor, möss, små foglar, däggdjurs- och fogelungar, ödlor,

Ju mera man sysselsätter sig med honom, dess större

ormar, grodor och insekter; han tycker äfven mycket om

blir hans tillgifvenhet för familjen; men vårdar man sig

fisk och söt mjölk. På sitt rof lurar han med stort tålamod

icke alls om honom, händer det ej sällan, att han löper

och störtar sig med ett plötsligt språng öfver detsamma.

till skogs och förvildas. Hus-katten är ett mycket vackert,

Ehuru katten ofta visar sig inställsam, falsk, hämdlysten

renligt och behagligt djur. Han går med afmätta steg

och argsint, är han dock bättre än sitt rykte, och de

helt tyst, kan springa ganska hastigt en kortare sträcka,

dåliga egenskaperna torde bero på felaktig behandling

klättrar med mycken färdighet och kan äfven simma,

i hans ungdom. Huskatten gör nytta genom att utrota

men går aldrig frivilligt i vattnet. Bland hans sinnen äro

skadliga gnagare; hans skinn användes till pelsverk,

känseln, synen och hörseln mest utbildade; lukten och

och köttet lär smaka ganska bra. Deremot gör han ofta

smaken äro deremot sämre. Pupillerna förändras efter

skada på villebråd och tamfoglar samt blir genom sina

olika ljusstyrka, så att de vid starkt dagsljus äro helt

bett stundom farlig för menniskan. Någon gång angripes

smala, men i mörker stora och runda. Kattens mod är

han af vattuskräck liksom hunden; bland hans öfriga

mycket stort och visar sig äfven mot de största hundar.

sjukdomar är skabben den vanligaste. I anseende till sin

Han parar sig två gånger om året och föder efter 55 dagar

stora renlighet lider han föga af ohyra.

på något undangömdt ställe ända till 12 ungar, hvilka äro
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Från Stambokföringen
Ett stort tack till alla uppfödare som skickat in sina tillstånd från länsstyrelsen om att bedriva storskalig
uppfödning! Det underlättar mycket för stambokföraren och handläggningen för stamtavlor går mycket
snabbare. Tack!
Planeras det en tredje kull ska tillstånd finnas enligt svensk lagstiftning. Se till att kontakta länsstyrelsen
i god tid – med fördel innan honan ens är parad. Att vi som klubb ska göra undantag för eget slarv är
inte acceptabelt. Det som egentligen då görs är att be oss aktivt bidra till brott mot djurskyddslagen.  Vi
värnar om katternas välfärd i SNRF, och lagstiftningen finns till för att skydda våra djur. Det vi alla gör som
uppfödare ger sken på klubben vi tillhör.
Tillstånd skickas in till sekreteraren innan eller i samband med registrering av din tredje kull. Stamböcker
skickas när registrering är komplett, kontrollerad och betald.
Jordbruksverket har lättläst översikt över när tillstånd krävs (står även i Mästerkatten):
http://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/tillstandforverksa
mhetermedhundochkatt.4.207049b811dd8a513dc8000452.html
Behöver du tillstånd kontaktas länsstyrelsen i det län du är skriven: https://www.lansstyrelsen.se/
     /Styrelsen SNRF

Är man som förening med i WCF, så är man antingen s.k. patronage (provmedlem) eller fullvärdig sådan.
För att kunna bli fullvärdig, krävs att man har minst 100 medlemmar. Det är vad vi nu har uppnått!
Det innebär, att vi på nästa Generalförsamlingsmöte ska ansöka om att bli fullvärdig medlem i WCF. Det
i sin tur ger oss möjligheten att påverka WCF via motioner till GA-möten.
I år blir det som bekant inga utställningar för WCF-medlemmarna i Skandinavien. Verksamheten pågår
dock för fullt. Vi har arrangerat vår första föreläsning, som handlade om kattuppfödning och foderfrågor.
Refererat från dem kan läsas på annan plats i det här numret.
På stamnamnsfronten händer det något mest hela tiden. Det betyder naturligtvis, att det är många som
genomför vår uppfödarutbildning innan stamnamn kan ansökas. Efter sommaren stilltje i hanteringen i
WCF, har det nu återigen lossnat och stamnamn godkänns regelbundet.
Stambokföringen har heller inte tagit någon paus, utan pågår oavbrutet.
******************
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Tillstånd för verksamheter
med hundar och katter
I vissa fall krävs det tillstånd för att ha hundar och
katter. Du måste till exempel söka tillstånd för att
ha hunddagis, hund- eller kattpensionat eller omplaceringshem för djuren. Du måste även ha tillstånd för att få ha många egna djur.

Det här gäller för katter
Tillstånd krävs för den som

Alla som yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter, säljer eller tar emot sällskapsdjur för förvaring eller utfodring ska söka tillstånd. Däremot krävs inte samma typ av tillstånd
för veterinärkliniker eller djursjukhus.
Vad är det för skillnad mellan håller och
förvarar?

•

•

Den som håller ett djur har hand om egna eller andras djur och ansvarar för dessa utan att ta betalt.
De flesta som har djur som sällskap håller dessa.

•

håller tio eller fler katter äldre än tolv månader, till exempel har hand om egna katter eller håller katter på foder

•

föder upp tre eller fler kullar per år

•

upplåter tre eller fler katter per år

•

säljer katter från tre eller fler kullar per år av egen uppfödning

•

säljer tre eller fler katter per år från annans uppfödning

•

förvarar eller utfodrar fyra eller fler katter   

•

yrkesmässigt håller, upplåter, säljer, förvarar eller
utfodrar katter, eller har yrkesmässig kattuppfödning.

Du måste ha tillräcklig personal och
kompetens

Den som förvarar ett djur tar emot andras djur
mot ersättning eller i syfte att förmedla djuren.
Det gäller till exempel dem som driver hunddagis,
hund- och kattpensionat och omplaceringshem.

Det ska finnas tillräckligt med personal för att bedriva din
verksamhet som kräver tillstånd. Du måste skaffa dig rätt
kompetens genom utbildning eller motsvarande erfarenhet.
Det är länsstyrelsen som avgör om du har de rätta förutsättningarna.

Vem kan söka tillstånd?

Både fysisk och juridisk person kan söka tillstånd. Det betyder både enskilda personer och föreningar, kooperativ eller
företag. Om flera enskilda personer vill ha ett gemensamt
tillstånd bör de gå ihop i till exempel en förening. Undantag
kan gälla för personer i gemensamt hushåll som har verksamhet i hemmet.

Kraven på kompetens innebär att du ska ha god kännedom
inom de områden som berör just din verksamhet, bland de
som återfinns i punktlistan här:
Det här gäller för katt

För tillståndspliktig katthållning gäller följande kompetenskrav:

Platsen där du bedriver verksamhet

1.

Kattens beteende inklusive oönskade beteenden som
påverkar djuret eller övrig katthållning negativt.

Du måste söka tillstånd oavsett om du har verksamheten i
ditt hem eller på annan plats. Lokalerna ska godkännas av
länsstyrelsen. Om du byter lokaler måste du söka nytt tillstånd.

2.

Kattens grundläggande fysiologiska behov inklusive rörelsebehov.

3.

Kattens behov av en god social och fysisk miljö.

Det här gäller för hundar

4.

Stress hos katt.

Tillstånd krävs för den som

5.

Enklare smittskydd

• håller tio eller fler hundar äldre än tolv månader, till exempel har hand om egna hundar eller fodervärdshundar

6.

Tillsyn och skötsel av katter samt enklare kattsjukvård.

7.

Djurskyddslagstiftningen.

8.

Avelsrelaterade problem inom kattpopulationen som berörs.

9.

Praktik.

• föder upp tre eller fler kullar per år
• upplåter tre eller fler hundar per år, till exmpel draghundsuthyrning
• säljer hundar från tre eller fler kullar per år av egen uppfödning

Det här gäller för hund

För tillståndspliktig hundhållning gäller följande kompetenskrav:

• säljer tre eller fler hundar per år från annans uppfödning
• förvarar eller utfodrar fyra eller fler hundar,
till exempel hunddagis eller pensionat
• yrkesmässigt håller, upplåter, säljer, förvarar eller utfodrar hundar, eller har yrkesmässig hunduppfödning.
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1.

Hundens beteende inklusive oönskade beteenden som
påverkar djuret eller övrig hundhållning negativt.

2.

Hundens grundläggande fysiologiska behov inklusive rörelsebehov.

3.

Hundens behov av en god social och fysisk miljö.
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4.

Stress hos hund.

5.

Enklare smittskydd.

6. Tillsyn och skötsel av hundar samt enklare hundsjukvård.
7. Djurskyddslagstiftningen.
8. Raskunskap.
9. Avelsrelaterade problem inom hundpopulationen som berörs.
10. Praktik
Så söker du tillstånd

Du söker tillstånd hos länsstyrelsen i det län där du har din verksamhet. Länsstyrelserna har en e-tjänst för ansökan om tillstånd för verksamhet med djur. Länsstyrelsen bedömer verksamheten, platsen där djuren ska vistas och lämpligheten hos
den som söker tillstånd.
Om länsstyrelsen säger nej till din ansökan om tillstånd har du möjlighet att överklaga. I beskedet från länsstyrelsen får du
veta hur du kan överklaga.
Brottsligt att inte ha tillstånd

Det är ett brott mot djurskyddslagen att inte ha tillstånd för verksamhet som kräver att du har det.
Den som driver en verksamhet utan tillstånd riskerar åtal och kan dömas till böter eller fängelse.

Stamtavlearkivet - inte allting, det finns mer

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
25

Mästerkatten 3 - 2020

WCF-utställningar 2021

Mars.................... 20 - 21.......... FHK........................ Dubbelutställning....... Varberg
Maj.......................... 7 - 8.......... SNRF...................... Dubbelutställning....... Uppsala
Augusti................ 28 - 29.......... ORKK..................... Dubbelutställning....... Solbergelva
September........... 11 - 12.......... SNRF...................... World Show............... Upplands Väsby
Oktober............... 23 - 24.......... FHK........................ Dubbelutställning....... Varberg

WCF-utställningar 2022

Mars.................... 19 - 20.......... FHK........................ World Show............... Varberg
Maj........................................... SNRF...................... Dubbelutställning....... Uppsala
Augusti..................................... ORKK..................... Dubbelutställning....... Solbergelva
September................................ SNRF...................... Dubbelutställning....... 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

+47 95 92 03 60

godis2@online.no

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

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

Sekreterare

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

Ny WCF-klubb i Finland:
Fennica Cattus

Ordförande:  Hanne Kararsberg
epost: formand@danacat.com

hemsida: Fennicattus.com
Finns än så länge endast på finska,
men man kan maila på engelska till
fennicacattus@gmail.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.

