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MÄSTERKATTEN

fiias funderingar
Årets första MästerKatten är klar och ska strax gå iväg till Tryckaren.

Till min stora glädje har flera medlemmar skickat in bidrag till tidningen. Och
dessutom med mycket varierande innehåll.

Alltså vill jag säga ett stort tack till Marina Jonsson, som berättar om
att läsa kattkurs på universitet. Charlotte med familj, som berättar hur
det är att leva med en britt. Tina Sjöberg har skrivit om rasen cashmere,
en långhårig bengal och så Yrvädrets Brittiska Bärsärkars Icebug, som beskriver sin vardag. Kul.

I övrigt består innehållet av årsmötesprotokollet (än så länge inte ojusterat), verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen för 2021.

Allt material skickas till

En nyhet.

Sirkka-Liisa Lundbergs
Betgatan 43, 754 49 UPPSALA
e-post:
sekreterare@snrf.org

Emma Carlsson har tagit över medlemsregistret, så i alla
medlemsärenden ska man vända sig till henne.

Bilder ska vara i upplösningen
300 pixlar/tum

Många var de katter, som vi fick ta farväl av under förra året, inte mina
egna alla, men väl vänners och bekantas katter. En av dem var Matisse, en annan Zimba, Puffen och Lillen, Olivia och många fler.  

Ansvarig utgivare

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

Framsidan
Red Sonja
europeiskt korthår
ägare
Sirkka-Liisa.Lundbergs

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 2021
15 maj

Vi förlorade Sotis, vår vackra fina brittflicka, som efter drygt 14 år inte
längre fick vara med.
Men säg den sorg som varar. Det var nästan som att man börjar fundera över meningen med allting. Det dröjde nämligen inte alls länge
förrän det kom in en ny madame i huset, röda Sonja flyttade in.
Hon trivdes väl inte riktigt bra bland alla unga tjejer i hushållet, utan
började gruffa med den ena efter den andra. Och så kan man ju inte
ha det, nej. Eftersom det kändes ganska tomt med bara två katter, så
fick Sonja komma hit. Och till allas stora glädje, blev det en väldigt
lyckad flytt. Den första som tog sig an Sonja var Gustaf Skogkatt. De
blev genast bästa kompisar. Cedric däremot, försiktig general som han
är, tog längre tid på sig att smälta en röd katt istället för den svarta han
hade varit van vid.
Idag är också han och Sonja jättekompisar, busar och jagar och tvättar
varandra, eller bara det att de ligger intill varandra när de sover middag.
Sonja är förresten en mycket speciell tjej. Hon vet exakt vad hon vill
och hur hon ska få sin vilja igenom.
I och med att Sonja kom, har vi nu tre olika raser, en skogis, en britt
och ett europeiskt korthår. Måste säga att jag känner mig stolt över att
ha fått förtroendet att få äga två nordiska ursprungskatter, en norsk
och en svensk, samt en brittisk sådan. Inte illa
av en som varken föder upp eller ställer ut, bara
samlar på katter.
Till sist, hoppas alla får en trevlig vår och en skön
sommar trots allt. Själv njuter jag av att inte behöva stressa. Sköt om er!
Fiia
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stamBOKFÖRing
ÄGARINFORMATION

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
Dokument.

Ny rutin för NYTT stamnamn
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 sekreterare@snrf.org
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. Men det är också i sin ordning att betala som tidigare utan faktura.
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 Dokument.

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 alla SNRF vänner!
Våren är på väg och det blir ljusare och ljusare. Härligt och lite gladare efter en kall och snöig början på året. Fåglarna börjar
kvittra och det syns knoppar i de tidigaste buskarna. Och så har en snödroppe tittat fram i gräsmattan.
Den 13 mars genomförde vi vårt första årsmöte digitalt någonsin. Ett 20-tal personer hade loggat in sig och tekniskt fungerade det bra. Dagny Dickens höll i ordförandeklubban med den äran som vanligt och mötet tog en dryg timma att genomföra.
Och efteråt bjöds vi på en digital smörgåstårta (dvs en bild) av Mia Lööf!
Nu har inbjudan till vår föreläsning i färggenitik publicerats och delats på många grupper på facebook och finns också på vår
hemsida. Föreläsningen är uppdelad på två söndagar, den 11 och 18 april. Du har möjlighet att anmäla dig fram till den 5
april. Passa på att vara med – det kostar ingenting!
Tack vare pandemin har vi inte kunnat bjuda in till vårutställning i maj. Dock är du som SNRF-medlem välkommen att delta
i vårt digitala klubbmästerskap, som vi arrangerar i maj månad. Mästerskapet genomförs i form av ringar, liknande WCFringar och med fotografier på katterna. Bedömningarna görs av internationella WCF-domare och de kommer att ge en bedömning till varje deltagande katt. Inbjudan hittar du på annan plats i denna tidning. Välkommen att vara med många katter!
En liten avgift tar vi, men inte mycket.
Som de flesta troligen redan vet har Hallandskatten, Happy Cat Club och ORKK lämnat WCF och nu blivit independentklubbar i Sverige. SNRF har efter samråd med WCF-styrelsen beslutat att godkänna stamtavlor från independentklubbar, under
förutsättningen att de är korrekta och att katternas registreringsnummer går att verifiera. Hur det blir med godkännande av
certifikat och titlar tagna på independentutställningar vet vi inte riktigt ännu, men vi kommer att ha ett svar i god tid innan
verksamheten kommer igång igen.

Till sist som vanligt en hälsning från Källbokatterna:
Tänk att vi alltid blir alldeles prilliga när ljuset kommer tillbaka! Vi stiger upp jättetidigt – långt före matte – och då vill vi ha
frukost! Men det får vi inte. Vi får vänta till dess klockan är åtta! Nu är vi också ute i kattgården mycket och kollar på fåglarna
och på två grannkatter som kommer och retar oss ibland. Den ene heter Trisse och är jättetjock. Den andre vet vi inte vad
han heter, men kaxig är han i alla fall. Tänk om man fick komma ut och spöa upp honom! Men det får vi inte.....
Ta hand om er på rätt sätt och leta fram kameran!  Fotografera din katt och krama sedan om den när den har suttit fint och
poserat.

Wiveca
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DEAR MEMBER OUTSIDE
SCANDINAVIA
Spring time is on its way and will soon be here we hope. It is still rather cold in Sweden, but
birds are singing and some early spring time flowers can be seen already.
Our annual meeting was held on March 13 with digital technic for the first time ever. It went on
rather well as many members have learned this technic with digital meetings during the last year.
In April we have arranged for two digital lectures with our member and judge Dagny Dickens. She
will speak about color genetics for cat which is very good for new breeders and maybe brush up memories for old and experienced breeders too. We hope to continue with these lectures with other subjects during this year.
Due to the pandemic we are not able to invite to any International cat show as we use to in May. Instead we are right now
planning for a digital club show with pictures in May. Not the same as a real show, but still something.  We hope for many
participants in a competition with six rings, similar to WCF-rings.
And we hope that you have seen our new website! It has the same address as before www.snrf.org, but is completely rebuilt
and suitable for computer, iPad and mobile phone. The website was published end of last year.
We wish you all the Best and hope for better times all over the world soon. But in the meantime: Take care!
Wiveca

SNRF planerar föreläsningar via
Zoom under vintern/våren 2021!
Hur ärvs pigment? Varför får hanar och honor ibland olika färg? Hur kan jag veta vilka färger som
är möjliga? Kan jag förutse färgutfall på kommande kull?
Varmt välkomna till föreläsning om grundläggande färggenetik
med Dagny Dickens!

Vid två tillfällen kommer vi gå igenom nedärvning av de vanligaste anlagen på katt, och hur du som
uppfödare kan förutse färgutfall på planerade kullar. Föreläsningarna riktar främst sig mot till er
som är nya inom kattuppfödning, men även till er som vill repetera sina kunskaper inom färggenetik.
När: söndag 11/4 och 18/4 kl- 14:00- 15:30 OBS att dag 2 är en fortsättning av dag 1
Var: Zoom (länk fås efter anmälningstiden gått ut)
Kostnad: För medlemmar i SNRF är det gratis. Är du inte medlem kostar det 100 kronor för båda
föreläsningstillfällena.
Sätts in på vårt plusgiro 11 69 49-9 eller swish xxxxx i samband med anmälan.
Anmälan: föranmälan krävs och görs till sekreterare@snrf.org före 5/4
Föreläsningarna kommer vara 1 timme med en frågestund på 30 minuter.
Dagny Dickens är en ofta anlitad och mycket uppskattad föreläsare inom genetik för katt. Hon är All Breeddomare, och har tidigare varit stambokförare i SVERAK innan digitaliseringen. Nu jobbar hon med ett
nystartat utbildningsprojekt för kattuppfödare -  Campus Felinarium.
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Inbjudan till
Digitalt klubbmästerskap!
Nu har det gått över ett år sedan vi alla fick ändra på våra liv på grund av pandemin. Att anordna en
kattutställning har helt enkelt inte varit möjligt. Vi hoppades kanske att komma tillbaka under våren
2021, men det ser omöjligt ut.
SNRF vill nu i alla fall bjuda in alla medlemmar till ett digitalt klubbmästerskap med fotografier som en liten ersättning för
den inställda majutställningen. Du är välkommen att delta i tävlingen med hur många katter du vill och fina priser blir det!

Tävlingsform:

Klubbmästerskapet avgörs i ringar, liknande våra WCF-ringar. Klasserna är:
Kattungar 3-6 månader
Juniorer6-10 månader
Vuxna fertila 10 månader - 8 år
Kastrater 10 månader – 8 år
Huskatter upp till 8 år
Veteraner från 8 år (även huskatt)
Domarna kommer att ge varje katt en enskild bedömning utifrån förutsättningarna med fotografier. Denna får du del av
efter tävlingen. Domarna kommer också att rangordna katterna i varje ring enligt reglerna för WCF-ringar. Vi publicerar
namnen på de internationella domarna så snart de är klara! Bedömningarna görs i vecka 20 (17-24 maj) och vinnarna
publiceras den 30 maj. Anmäl din katt i klassen som stämmer med kattens ålder under bedömningsdagarna.

Sidoklasser

Det blir dessutom tre sidoklasser att tävla i:
Lataste katt
Bästa team (minst två katter på bilden, varav en är den tävlande katten)
Roligaste uttryck

Bilder

300 dpi bildkvalitet som kan publiceras dels på hemsida och Facebook, dels i Mästerkatten Nr 2.
Varje katt som tävlar i en ring ska visas med tre bilder: Rakt framifrån, profil och helkroppsbild. (se exempel nedan).
Bilderna ska vara tagna under år 2021 och fotograf kan vara annan person än ägaren, men då vill vi publicera namn på fotografen. För sidoklasserna räcker det med en bild, som illustrerar temat för klassen. Katten ska vara minst 3 månader gammal
på bilderna och vi undanber oss vänligen kläder och roliga mössor etc på katterna:

Anmälan och avgifter
Anmälan gör du på SNRFs hemsida www.snrf.org. Fyll i alla uppgifter och bifoga dina bilder.
Priset för deltagande är:
1-2 katter

50:-/st

3 katter

100:-

4 katter

125:-

5 katter

150:-

I avgiften ingår deltagande i en sidoklass utan kostnad. Vill man anmäla en katt i ytterligare sidoklass kostar detta 20:Avgiften sätts in på vårt plusgiro 11 69 49-9 eller Swish 123 181 75 84 i samband med anmälan.
Sista anmälningsdag är den 8 maj.

Av med kepsen när det är utställningsdags!



Mästerkatten 1 - 2021

Rakt framifrån

Exempelbilder

eller

eller

Profil

Helkroppsbild - katten ska stå upp

Varmt välkommen med dina
fina kattbilder!
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Att leva med en britt
Både jag och min man har haft katter under vår uppväxt, men
i vår barndom var man inte direkt selektiv, utan tog de katter
som ”gavs”. Det var alltifrån bondkatter till renrasiga birmakissar. Då vi bor i ett stort hus med tre barn så började tjatet om
husdjur bli mer konstant för cirka tre år sedan. Eftersom både
jag och min man arbetar hemifrån är det egentligen optimala
förutsättningar för att skaffa husdjur, då tiden finns och de slipper vara ensamma. Men vi är också ganska bekväma av oss och
ville i ärlighetens namn inte ha ett husdjur som kräver mycket
av oss, i form av rastning, uppfostran, eller att konstant hindra
från att rymma.
Vi kom fram till att en katt skulle passa vårt liv bäst, eftersom vi inte är
några direkta hundmänniskor. Katter är självständiga, renliga, keliga och
har mycket karaktär och individuell charm, vilket vi uppskattar. Min man är
skicklig på att göra research och han scannade hela internet för att presentera vilka kattraser som skulle pricka in de kriterier vi var ute efter.
Varför just brittisk korthår?
Av de enkla skälen att de trivs bra inomhus, inte är några överdrivet keliga
katter som konstant ska ligga i knät och spinna – plus att de är enormt vackra. Tazzamores hade så goda omdömen varpå vi
valde Marianne som vår ”leverantör” av en gullig liten britt-bebis. Hon kändes som en stabil och seriös uppfödare med lång
erfarenhet och vi hade mängder av frågor som hon tålmodigt besvarade.
Naiva och ovana som vi var hade vi dock missbedömt hur lång tid det tar att skaffa en katt av en sån här eftertraktad kattras.
Vi trodde väl att det skulle ta några veckor och att det fanns en konstant tillgång av söta kattungar att välja på. Så var det
förstås inte.
Vi fick vänta i ett halvår om jag inte minns fel. När kullen hade kommit fick vi välja bland några av de små ulltussarna. Det
var otroligt svårt eftersom alla var så söta såklart. Molly, Tazzamore's Mini One, var ca 4-5 veckor gammal då och gick väldigt klumpigt och lustigt och liksom släpade bakbenen efter sig. Jag tyckte det var så rörande och vi bestämde oss till slut
för henne. Och vi valde att inte berätta om den kommande familjemedlemmen för barnen eftersom tålamod inte direkt är
deras främsta gren. Istället fick katten bli en överraskning.
Och vilken förtjusande överraskning hon blev! Barnen skrek rakt ut och vår dotter Elsa började gråta av lycka eftersom vi hade sagt nej till husdjur tidigare.
Det blev ett känslosamt första möte för Molly, som givetvis var vettskrämd och
tyckte vi var för högljudda och otäcka. Vi hade köpt klätterträd med sovplatser
åt henne och ungefär femhundra kattleksaker, som hon nonchalerade på det
sättet som bara katter gör.
Till en början var hon väldigt osocial, till barnens besvikelse. När de skulle klappa och gosa med henne sprang hon iväg som en raket. Det tog ganska lång tid
innan hon kände sig trygg med oss och närmade sig familjen mer successivt.
Fortfarande är hon på sin vakt men vill alltid vara nära någon av oss, fast ändå
en bit ifrån. Vi har skämtsamt kallat henne för ”covid-katten” just för att hon
håller behörigt avstånd. Det här lite distanserade maneret är tydligen typiskt
för britter, vilket vi kände till, men vi tycker nog ändå att hon är lite VÄL på sin
vakt. Men hon har valt ut sin favorit i familjen och sover alltid i Elsas säng, hur
mycket vi andra än lockar och pockar.
Vi har ett stort hus som hon älskar att springa runt i. Men vi kände att det var
hemskt att hålla henne instängd på sommaren, så vi har försökt gå ut med
henne i koppel i trädgården vid några tillfällen. Det HATAR hon! På vår altan
får hon springa fritt utomhus och där sitter hon gärna och spanar på fåglar och
annat under en stol i skuggan. Vi är medvetna om att det är lätt för henne att
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rymma därifrån (altanen är några meter upp, men ingen höjd för en katt),
men hon verkar ärligt talat för feg för det. Har läst att den här rasen kan vara
rymningsbenägen och gärna smita, men det har hon aldrig gjort. Jag gissar
att hon inte skulle överleva särskilt länge utomhus. Hon är inte så kaxig utan
skulle förmodligen åka på spö av de andra katterna i området, eller bli överkörd av en bil.
Molly tillför mycket glädje i våra liv. Det är en otroligt stilig och lättskött katt.
Hon har aldrig någonsin kissat eller bajsat utanför sin låda, utan är mycket
skötsam och renlig. Hennes skönhet har gjort att hon rott hem några reklamuppdrag för kattmat, vilket vi förstås är stolta över. Det som kan irritera
oss är att hon har en förmåga att alltid kasta sig framför fötterna på en och
liksom gå i vägen, särskilt om man är på väg till köket… Det är heller ingen
LEK att klippa hennes klor, vi behöver vara två vuxna för att göra det (en som
håller fast henne och ser till att hon inte hugger och en som klipper). Och vi
hade gärna sett att hon var liiite mer gosig. Samtidigt är vi imponerade över
hennes diva-attityd och självständighet. Vi kan varmt rekommendera denna
kattras, särskilt för de som vill ha en innekatt.
Charlotta med familj
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Protokoll fört vid SNRFs ÅRSMÖTE 2021-03-13
via Zoom

Närvarande: 20 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 20 personer, 11 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 2020 presenterades.
Årsmötet beslutade godkänna verksamhetsberättelse.

§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 2020.

§ 12

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2021
Verksamhetsplan och budget för 2021 presenterades.

§ 13	Beslut OM stamboksavgift för 2022
Årsmötet beslutade om oförändrad stamboksavgift, dvs 175 kr.
§ 14

Beslut om stamnamnsavgift för 2022
Årsmötet beslutade om oförändrad avgift för nytt stamnamn, dvs 750 kr.

§ 15	Beslut om årsavgift för 2022
Årsmötet beslutade att alla årsavgifter ska vara oförändrade, dvs
- huvudmedlem
- hel familj inkl. huvudmedlem
- stödmedlem
- kattungeköpare "prova-på-medlemskap"

300 kr
325 kr
150 kr
75 kr

§ 16	Beslut om övriga avgifter
Årsmötet beslutade om enligt följande:
- omregistrering av stamtavla vid import av katt
- 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
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§ 17

Val av styrelse för 2021
- ordförande 2 år - omval
- vice ordförande - kvarstår 1 år
- sekreterare - kvarstår 1 år
- vice sekreterare 2 år – omval
- kassör 2 år - omval
- ledamot 1 – kvarstår 1 år
- ledamot 2 – kvarstår 2 åt
- ledamot 3 för 2 år - omval
- ledamot 4 för 2 år - omval
- revisor  1 år  - omval
- revisorssuppleant  1 år - omval

§ 18

Val av firmatecknare
Årsmötet beslutade att ordförande Wiveca Fransson och kassören Maria Mattsson har rätt att teckna firma var för
sig.

§ 19

Frågor väckta av styrelsen
Inga frågor hade väckts av styrelsen.

§ 20

Frågor väckta av enskilda medlemmar
Inga frågor hade väckts av enskild medlem.

§ 21

Frågor väckta av revisorerna
Inga frågor hade väckts av revisorerna.

§ 22

Val av materielförvaltare
Louise Guézennec omvaldes till materielförvaltare.

§ 23

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

§ 24

Val av
- redaktör
- webbmaster
- ansvarig utgivare

§ 25

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

§ 26

ÖVRIGA FRÅGOR - Information
1. Godkännande av stamtavlor
Wiveca Fransson informerade om vad som gäller för stamtavlor från klubbarna som lämnat WCF.
Det är upp till oss om vi vill godkänna stamtavlor från FHK, HCC och ORKK som enskilda klubbar, men inte från
"förbundet NFCO". Stamtavlorna ska granskas innan de förs in i databasen och hanteras på samma sätt som
från t ex Sverak. Om felaktigheter upptäcks, ska stamtavlorna returneras för korrigering.

Wiveca Fransson
Maria Lööf  Sirkka-Liisa Lundbergs  
Emma Carlsson
Maria Mattsson
Vibeke Östvik
Pernilla Söderberg
Mia Isaksson
Tuuli Lundbäck-Larva
Dagny Dickens
Lillemor Drakenberg

Sirkka-Liisa Lundbergs omvaldes som redaktör för MästerKatten
Vibeke Östvik omvaldes till webmaster.
Wiveca Fransson omvaldes till ansvarig utgivare

2. Utställningar
Medlemmarna i FHK, HCC och ORKK är välkomna att ställa ut på våra utställningar.
Styrelsen ska skyndsamt ta reda på av WCF vad som gäller våra egna medlemmar som vill ställa ut på nämnda
klubbars utställningar.
3. Föreläsningar om färggenetik 14 april kl 14.00 respektive 18 april kl 15.30
Sista anmälningsdatum 5 april. Anmälan ska skickas till sekreterare@snrf.org.
4.	Klubbmästerskap digitalt
Utställningen kommer att bestå av ringbedömningar; vuxna, kattungar, juniorer, kastrater, veteraner och
huskatter samt tre sidoklasser.
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5.	Krav på att anmäla anläggning
Årsmötet gav Marianne Johansson och Emma Carlsson i uppdrag, att försöka få fram mer information om
kravet att anmäla anläggning. Detta ska vara en EU-förordning.
6 Information om Lantrasföreningen Bondkattens avelsplaner för svensk bondkatt
Brev med kravet att riva upp beslutet har skickats till Jordbruksverket. /bilaga/
7.	Ansvarig för webbsidor och FB
Styrelsen fick i uppdrag att ta reda på vad som gäller ansvaret för hemsida resp. fb-sidor.
§ 27	Beslut om när tagna beslut ska börja gälla
Tagna beslut gäller när protokollet justerats.
§ 28

Mötets avslutande
Mötesordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade årsmötet avslutat.

Uppsala, 2021-03-13
…………………………………………………………………
Sirkka-Liisa Lundbergs – mötessekreterare
				

…………………………………………………………..
Dagny Dickens –  mötesordförande

Justeras:
………………………………………………………………….
Emma Carlsson

……………………………………………………………
Marina Jonsson

********************************

Cashmere, den långhåriga bengalen
av Tina Sjöberg
Att föda upp Bengaler innebär i sig många överraskningar när det gäller alla mönster- och färgvarianter. Jag minns känslan vid min första
blåa kull, då som nybörjaruppfödare. Ännu större var min förvåning
när jag upptäckte för några år sen en mystisk kattunge som började
se helt annorlunda ut än sina kullsyskon, lite fluffigare liksom. Fluffet
bara växte till sig tills det slog mig att det nog var en cashmereunge!
Redan när jag började som bengaluppfödare för 13 år sedan funderade jag om jag inte skulle satsa på cashmerebengaler direkt men det
kännes då lite vågat som nybörjare eftersom avelsbasen var väldigt
begränsad och det gick inte ens att registrera dem som bengal.  Mycket har ändrats sen dess.
Cashmere är en semilånghårig variant av den korthåriga bengalen och är en renrasig bengal. I stamtavlan finns precis samma ursprungskatter som hos korthåriga
bengaler. Den långhåriga varianten fanns med sen rasens början eftersom rasen
utvecklades genom korsningar med andra raser, även långhåriga katter användes.
Långhåriga bengaler var länge inte önskvärda, när det dök upp långhåriga ungar i
kullen såldes de oftast i all tysthet

Khayal Dacia

Genen för långhår är en mutation och recessivt, dvs. det behövs två långhårsgener, en från hanen och en från honan, för att
det ska bli en långhårig bengal. Det finns fyra olika varianter av genen som man kan testa för. Vissa raser bär på en variant
och andra på flera varianter, kallade M1, M2, M3och M4. Cashmerebengaler bär på M4. Denna gen finns i alla raser som bär
på Ragdoll, Maine Coon, Norsk Skogkatt, Sibirisk katt, Tiffanie, Asiater, Burmilla och Devon Rex. (enligt Langford Laboratories) I början fanns dock det inga gentester för de olika färgvarianterna eller långhår. Det bara dök upp avvikande ungar med
en ovanlig färg eller långt hår. Min första Cashmere var en sådan överraskning av att två recessiva långhårgener råkade träffa
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Khayal Xorro
på varandra. Nu krävs det bara lite detektivarbete för att hitta en avelskatt som är långhårbärare om man vill hitta nya linjer.
Parar man två långhårbärare kan det bli både cashmere- och korthåriga ungar i en och samma kull, varav några är bärare av
långhår. Två cashmerer får bara cashmere ungar.
År 2005 startades en internationell  Yahoo grupp med uppfödare av långhåriga bengaler som då fick namnet Cashmere.
Benämningen Cashmere refererar liksom namnet Bengal till geografiska områden i Indien, Kashmir och Bengaliska viken,
men man tänkte även på den silkeslena kashmirullen. Damian Vaughan, en uppfödare från Nya Zeeland, jobbade med att
få den långhåriga bengalen erkänd och registrerad som renrasig bengal. I augusti 2013 fick cashmeren ett preliminärt godkännande som ras av det nya zeeländska kattförbundet och 2015 fick den championchipstatus så att den kunde ställas ut
och vinna titlar. I maj 2017 följde TICA efter. Nu kan Cashmerebengaler ställas ut världen över hos TICA och är erkända som
semilånghår bengalvariant. Även WCF med dotterföreningar i Sverige ställer ut stamtavlor för Cashmerebengaler. I Europa
finns det nu ca 10 uppfödare, varav två i Sverige och en i Norge. Även i USA ökar antalet Cashmereuppfödare.
Inte alla gillar Cashmerebengaler och det existerar fortfarande en del fördomar, allt från att de inte är renrasiga bengaler till
att de inte har lika fina mönster som den korthåriga varianten. Mönsterkvalitén varierar lika mycket hos den korthåriga som
hos den långhåriga bengalen, likaså pälskvalitén. Cashmerebengaler behöver inte heller mera pälsvård. Jag har en korthårig
Bengal som fäller mera än mina Cashmeres.
Cashmerebengaler behöver helst upplevas live för att se dem i sin helhet med alla fluffdetaljer, framförallt deras imponerande fluffiga svans. Det finns inget sötare än en lite äldre cashmerebebis vars päls håller på att utvecklas. En cashmere är
perfekt om man gillar katter med längre hår men samtidigt vill ha en riktig bengal.

Khayal Damokles
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ATT LÄSA EN KATTKURS PÅ
UNIVERSITETET
För drygt ett år sedan fick jag genom en väninna nys på en kurs på Linköpings universitet som hette
”Katters personlighet och kommunikation”. Kursen var på 7,5 poäng och vi sökte den då, men det var
för sent.
Normalt när man söker till universitet/högskola är ansökningstiden senast 15 oktober till vårens kurser
och senast 15 april till höstens kurser.
Skam den som ger sig, vi sökte i god innan den 15 april till kursen som skulle starta i slutet av augusti
2020 och antagningsbeskedet skulle komma i mitten av juli. Det visade sig att jag kom in, men inte min
väninna vilket var jättetråkigt.
Jag har läst på många universitet och högskolor, men aldrig i Linköping så där fick jag skapa mig ett nytt konto. Lite
spännande var det och kursen skulle börja den 19 augusti
med en föreläsning online. Kursledaren lade upp dessa föreläsningar på universitetets intranet – LISAM och behövde
inte följas i realtid utan de kunde lyssnas på när som. Det
var ganska så bra då jag ibland kan ha en hel del att göra på
mitt lärarjobb på Skärgårdsgymnasiet i Norrtälje.
Introduktion till kursen
Föreläsningarna var inte så enkla att lyssna på då tekniken
inte alltid fungerade och det kändes som om det var oss
elever det var fel på. Jag skrev helt enkelt ut presentationerna och läste igenom dessa allt eftersom och de jag lyssnade på framkom inget annat än det som stod i texten.

Dock var det inläsning av litteratur och några föreläsningar
under denna period så det gick bra. Litteraturen var ofta på
engelska och jag skummade igenom dessa ganska så snabbt
för att dyka ner i det jag tyckte var intressant för min del.
Nästa uppgift kom i samband med den föreläsning som
handlade om katters kommunikation - kroppsspråk. Denna
uppgift skulle vi bland annat tolka olika katters kroppsspråk på några bilder, skriva om hur man tolkar olika djurs
kroppsspråk jämfört med människans som kan skilja sig åt
en hel del samt lägga upp en tänkt studie som skulle kunna
studera någon eller några kroppsspråksignaler hos en eller
flera katter.

Den första föreläsningen handlade om introduktion till
kursen, hur man ska skriva en vetenskaplig text och om
språkvetenskap. En del nytt, men eftersom jag har läst biologi så har jag skrivit naturvetenskapligt tidigare, fast i det
här fallet verkade läraren vara väldigt petig med det mesta,
främst hur man ska redovisa sina källor.

Ja, det såg inte ut att vara så svårt från början, men frågan
var vilken tänkt studie jag skulle lägga upp? Precis vid detta
tillfälle skulle mina kattungar levereras till sina nya familjer
och då var studien ganska given – hur introducerar man en
ny katt in i den redan befintliga kattfamiljen? Nu skulle inte
detta göras i det verkliga livet, men mina tankar om detta
lyckades jag formulera till en tänkt studie och vår examinator gillade mina parametrar som jag hade tänkt mig för att
utföra detta.

Nästa föreläsning handlade om olika typer av kattarter jorden runt. En liknande, men enklare presentation brukar
jag själv ha inför mina elever i kursen sällskapsdjur på gymnasiet. Föreläsning tre handlade om tamkattens domesticering och historia och i samband med denna föreläsning
fick vi också vår första uppgift där vi skulle skriva en kort redogörelse om en specifik kattart som läraren hade valt ut.
Uppgiften gick ut på att leta rätt på om denna kattart var
en egen kattart eller om det var en underart av en annan
kattart. Detta skulle skrivas på endast en sida, referenserna
fick stå på en egen sida, men uppgiften skulle skrivas i IMRAD-form, det vill säga med Abstrakt - Introduktion – Metod – Resultat – Analys – Diskussion – Slutsats. Kändes lite
hopplöst först att skriva, men efter att ha letat litteratur på
nätet, ofta engelsk, så gav jag mig sjutton på att skriva som
han hade sagt. En utmaning som jag helt enkelt inte kunde
motstå och den lönade sig med högsta betyg.

Kattens vokalisering
De sista föreläsningarna handlade om katternas vokaliseringar, det vill säga när katter ”pratar” på ett eller annat
sätt. Detta avsnitt var det mest intressanta och här hade vi
också en väldigt bra bok som jag varmt kan rekommendera:
”Kattens hemliga språk: Lär dig att förstå och kommunicera
med din katt” av Susanne Schötz (2019). Denna bok blev
för mig grundstommen i den sista uppgiften när vi bland
annat skulle tolka olika katters språk genom att lyssna på
olika ljudfiler. Detta var det svåraste på kursen, jag engagerade vänner och kollegor för att få deras vinklar på vad det
kunde vara och om mina antaganden kunde tänkas vara någorlunda riktiga. Dessutom skulle vi också skriva de tolkade
ljuden fonetiskt och det var inte det lättaste, det är ett helt
annat språk och med helt andra krumelurer, men med lite
hjälp och envishet gick det till slut.

Kattens kommunikation
I samma veva som detta gjordes gick min mamma bort och
det gjorde att mitt fokus fick läggas på lite annat ett tag.

Förutom att tolka kattljuden skulle vi också i denna uppgift
skriva om kattens domesticering i förhållande till andra domesticerade djur och om hur katten har betraktats genom
historien. Ganska intressanta vinklar och inte så enkelt heller.
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som vuxna gör katterna det sällan mot varandra. Människor
är dåliga på att uppfatta olika signaler från katten som till
exempel dofter och dessutom är vi ofta upptagna med våra
mobiler, datorer, böcker, etc. så att vi inte ser om katten vill
ha mat, om den vill kela eller leka eller om den behöver gå
ut. Men katten har lärt sig att vi ofta genast reagerar på ljud
om katten exempelvis jamar. Katten lär sig också att utveckla
sin repertoar av olika ljud tillsammans med de människor
som den umgås med genom att testa olika alternativ för att
få bästa möjliga respons på sina krav. En vinn-vinn-situation
för både katten och för oss kan man säga. Självklart finns det
många andra ljud också som katterna gör, de spinner, morrar,
vrålar, etc., men det kan ni läsa vidare om i Susannes bok.

Fick fint omdöme
Vi fick inga individuella omdömen på de inlämnade uppgifterna eftersom vi var över hundra personer som läste
kursen och det förstår jag helt, men jag fick faktiskt ett
individuellt omdöme på den sista uppgiften av kursledaren: ” Jag har tyvärr inte tid att i detalj kommentera HEM1
eftersom ni är för många, men jag vill kort påpeka att din
HEM1 var väldigt bra”. Det kändes skönt att få det eftersom denna höst har varit ganska så tuff på många sätt och
belöningen för mig var att jag lyckades prestera på högsta
nivå trots det.
Ja, vad har jag lärt mig då av denna kurs? Främst genom
att läsa Susannes bok om kattens olika språk, hon är fonetiker och forskar på språk precis som vår kursledare,
men det som skiljer dem åt är att hon har ett gäng egna
katter i sitt hem som hon kan göra inspelningar och tolkningar ifrån. Dessa tolkningar finns också på projektets
hemsida som Susanne driver tillsammans med några kollegor: http://vr.humlab.lu.se/projects/meowsic//catvoc.
Gå gärna in på denna sida och spela upp de olika kattlätena. Inspelningarna visar också på att det inte är så lätt
att spela in när katterna låter. Det gäller förstås att det
finns några pratglada katter i familjen, mina katter pratar inte så mycket annat än när honorna löper och när
de har kattungar förstås. Vet inte om de skulle gilla att få
en mikrofon framför sig så fort de yttrar något ljud, men
jag ännu inte har provat detta. När jag spelade upp de
olika lätena på hemsidan och främst när jag själv försökte
härma lätena när jag läste boken kom några av mina tjejer tassandes och tittade storögt på mig och det såg ut
som de undrande – ”Matte, du låter ju som oss”. Ingen
blev rädd, men jag vet att några i kursen hade katter som
sprang och gömde sig när de spelade upp ljudfilerna på
datorn.

Vetenskapliga rapporter
Det är alltid en utmaning att skriva vetenskapliga texter och
söka information ur vetenskapliga källor, det duger inte att
man googlar efter informationen och tar från nätet. Här gäller det att ha vetenskapliga rapporter som är utgivna i godkända vetenskapliga magasin som finns på nätet. Ofta är artiklarna låsta, men går man via universitetets bibliotek kan
man få dessa i fulltext. En bra bok i detta sammanhang var:
”Hur tänker din katt” av Bo Söderström (2016). Han har i en
lättsammare text skrivit samman olika rön från den forskning
som bedrivs på katter runt om i världen och via hans källor
kunde man hitta en hel del matnyttigt.
Det jag skulle önska av denna kurs är ett bättre pedagogiskt
upplägg. Nu är jag pedagog själv och det är ett problem när
man läser på universitet och högskolor. De som har kurserna
har oftast ingen pedagogisk utbildning att tala om och det är
ett grundläggande fel tycker jag.
Är ni intresserade, är van vid att skriva vetenskapliga texter,
har läst en hel del tidigare på universitet och högskolor tycker
jag att ni ska söka, men annars tycker jag att den svenska litteratur som jag nämnt i texten ovan är bra att börja med för
att kanske kunna på bästa sätt kommunicera med sin katt.

Dåliga på att uppfatta signaler
När det gäller katternas verbala språk jamar/mjauar normalt kattmamman och kattungarna sinsemellan, men

/Marina Jonsson, Mhorrses

**************************************
Vår nya hemsida är ju inte det minsta lik den vi hade tidigare. Det kan därför vara lite svårt att hitta det man letar efter. Till
exemper upptäckte jag, att det där med att hitta avgifterna var svårt. Av misstag upptäckte jag dock, att om man klickar på
ordet Avel (inte bilen), och rullar neråt på sidan, så då dyker avgifterna upp.
De som idag jobbar med sidan är Vibeke och Emma, så ta kontakt med dem om du har problem.
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Brittiska Bärsärkar
Berättar
Allt började med en dröm säger Hon, drömmen om att någon dag äntligen ha en egen liten nallebjörn
av den där allra sötaste rasen Hon någonsin sett, en egen liten britt. När tiden kom fanns inte ekonomin, och när ekonomin väl tillät då fanns inte tid och plats för fler katter. Men tragiska omständigheter
gjorde plötsligt tre katter till en, en ensam huskatt som behövde en ny kompis, och så blev blocket.se
där den här resan fick sin början.
Hon hade under ganska långt tid spanat på en annons om en kull britter, varav en svartsmoke som Hon blivit såååå kär i
och var såååå frustrerad över att det inte var läge att köpa. Men när nu ödet spelade Henne ett så tragiskt spratt, då gick
ett mail iväg och plötsligt var Hon på väg ner till Småland för att träffa en liten svartsmoke britthona. Smoken var jättesöt
och Hon bestämde sig för att tinga henne, men när uppfödaren gick för att hämta papper så klev ödet ännu en gång in och
förändrade allt. För i soffan i vardagsrummet, där låg en liten snöleopard och sov, och hjärtat det som bara stannade! Det
var kärlek vid första ögonkastet, totalt! Men också lite vemod, för där låg HENNES katt, det absolut sötaste Hon någonsin
sett, och Hon skulle aldrig få chansen att ta med henne hem eftersom hon omöjligt kunde vara otingad! Så Hon satt där i
soffan bredvid den lilla snöleoparden som på en millisekund stulit Hennes hjärta, en liten blåsköldpaddssilvertabby tjej, när
uppfödaren klev in i rummet igen med alla papper.
"-Jag antar att den här redan är tingad?" sade Hon lite uppgivet och sorgset...
Uppfödaren tittade på Henne, och på den lilla snöleoparden som kurat ihop sig tätt intill Hennes sida.
"-Faktiskt inte" sade uppfödaren, "-men jag ser att hon blir det nu..."

Detta var 2016, och det var så min matte träffade mig, den fantastiska Hawkhill´s Ezzi!
Eller Icebug som Hon döpte mig till efter ett av sina favoritskomärken, vinterskor såklart värdigt en snöleopard som mig. Och
Hennes liv skulle då aldrig mer bli sig likt, som tur var säger jag då jag inte riktigt kan förstå hur hon överlevt så länge utan
mig!? Vi har hunnit med mycket sedan dess min matte och jag. Hon kallar mig sitt lilla
Kryp, och jag låter Henne göra det då jag minsann hör att det finns kärlek bakom alla
svordomar, klagomål och det så ofta förhöjda tonläget. Man får som ha lite tålamod
med dem ibland när de inte riktigt förstår de beslut man som överhuvud i ett hushåll
måste fatta, eller sitt eget bästa för den delen.
Det är till exempel otroligt tidskrävande och kräver stenhårt engagemang och fokus
att ensam styra ett hushåll, med andra katter helt utan känsla för struktur, hundar
helt utan känsla för personligt utrymme, och en matte stunstals HELT utan humor!
Jag hör att Hon låter, svårt att missa liksom så som hon gastar, men när jag vet att det
sitter en obstinat spindel på källarväggen utan tillåtelse, jag såg att det låg en kam i
vänstra hörnet på vardagsrumsbordet, och jag vet att växten Hon av någon anledning
spikat upp på väggen utom räckhåll har hängt ner sig och nu är inom räckhåll, då måste hon väl ändå förstå att jag inte har tid att lyssna!? Jag har ett jobb att sköta. Sedan
har vi det där med att Hon ibland går och lägger sig utan ordentlig middag, då måste
hon ju förstå att det är
min förbaskade skyldighet att se till att Hon får
mat! Och råttor är mat,
det vet alla, oavsett om
råttorna kommer från vedboden eller Ikea. Och hur skall Hon
kunna äta om jag inte väcker Henne liksom? Sovande människor tuggar skitdåligt, det vet jag.
Men jag tar mitt ansvar och kämpar på här hemma, bland annat med att plocka undan saker så Hon inte snubblar över dem,
eller råkar sätta i halsen, för Hon är ett riktigt klantarsel den
där matten! Och brandsläckaren flyttade jag ner för trappen en
våning då tunga saker skall vara längst ner, det är sedan gammalt. Hon mumlade något om "omöjligt", "kattjävel" och röda
märken på väggarna som inte gick bort, och Hon envisades till
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en början med att bära upp den där brandsläckaren
för trappen igen, men fjärde gången gillt verkade det
som att polletten trillade ner och nu bor den i källaren.
Mission accomplished!
Jag har även tuktat hundarna, lärt Henne rulla ihop flera hundra meter hushållspapper, att möbler som inte
är fastnitade i golvet får och bör flyttas på, bevisat min
snygghet genom att bli svensk utställningschampion,
samt blivit mamma åt tre kullar Bärsärks-Bäbisar nästan lika fantastiska som jag!
Det vrålas fortfarande lite emellanåt, förstår inte riktigt varför, men det är bara att titta på Henne med den
där patenterade Icebug-blicken som klart och tydligt
säger att om Hon skall beté sig sådär, då får inte Hon
vara med! Hon älskar mig, det vet jag, hur kan man
inte liksom!?

Men nu hinner jag inte skriva mer,
plikterna kallar!
Over and out
/Icebug, Yrvädret's Brittiska Bärsärkar.

Förslag på nya grenar till OS i
Tokyo
1. Sängbäddning med Kull (kattkull)!
Lägst antal kattungar i påslakanet vid avslutad bäddning vinner.
2. Mobilladdning med Liten Katt!
Mest procent när sladden tuggas av vinner.
3. VattenskålsVetenskap!
Placeringen med lägst antal badande kattungar i på en timme vinner.
4. Städning med Silvertabbysar!
Flest tabbysar på moppen vinner.
5. BärsärksBrunch!
Försten att förtära minst 5% av en måltid i sällskap
av 5 Brittiska Bärsärkar vinner.
6. DiskmaskinsTömning med Tassar!
Lägst antal tassar i köksskåpen när man är klar
vinner.
Jag ligger i hårdträning, tror på medaljchans i
samtliga grenar!
yrvädret's brittiska Bärsärkar
Publicerat med tillstånd
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SNRFs Verksamhetsberättelse 2020
1.	Styrelse och funktionärer 2020
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
Maria Lööf
Sirkka-Liisa Lundbergs
Emma Carlsson
Maria Mattsson
Pernilla Söderberg och Vibeke Östvik
Mia Isaksson och Tuuli Lundbäck-Larva
Dagny Dickens
Lillemor Drakenberg
Pernilla Söderberg
Mia Isaksson
Sirkka-Liisa Lundbergs
Vibeke Östvik
Louise Guézennec (sammankallande),
Boel Jiremar Hultén,
Louise Guézennec

Möten m.m.

Styrelsen hade 11 protokollförda möten. De två första hölls som vanligt hemma hos ordföranden, resten per
telefon och digitalt via internet.
Årsmötet hölls på Agrias huvudkontor i Uppsala den 1 mars. Dagny Dickens hade hand om ordförandeklubban
med den äran. Alla avgifter förblev oförändrade. För första gången tillämpades möjligheten att poströsta.
Inger Söderberg valdes in som hedersmedlem. Vid årets slut nåddes föreningen av beskedet, att en av de äldsta
och tidigaste medlemmarna, stambokförare, domare och ordförande under flera år, Annehilde Richter, hade
gått ur tiden 97 år gammal.
En av de inlämnade motionerna, som handlade om att slopa kravet på polydaktyliintyget för rasen MCO, bifölls.  
2.

WCF - World Cat Federation

En hel del turbulens rådde inom WCF under året. Det ledde bl a till att vi under en period inte fick våra
stamnamnsansökningar godkända. Detta löste sig dock till slut.
Som en rimlig följd av problemet kring stamnamnen, bestämde sig några nordiska föreningar att lämna WCF.
Man bildade ett nytt, fristående förbund och därmed hade Independent efter 10 år åter väckts till liv. SNRF
beslutade dock att fortsätta som WCF-medlem tills vidare.
Ett antal andra WCF-medlemsklubbar gick över till ett nystartat förbund vid namn World Organisation of Cats,
WOC, med säte i Österrike. I skrivande stund har detta förbund dock inte slutgiltigt godkänts.
3. Utställningsverksamhet
Utställningsverksamheten frös inne helt och håller på grund av coronapandemin, som höll världen i ett järngrepp sedan
början av året och fortsatte.
Av samma anledning blev den ingen Årets-Katt-uträkning för 2020.
De enda utställningar som kunde hållas var digitala.
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4

Medlemsverksamhet

Per den 31 december 2020 var medlemsantalet 263 inkl. familjemedlemmar, att jämföra med 266 året före,
fördelat enligt nedan. Av dessa var 50 prova-på-medlemmar, jämfört med 33 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
Medelpad
Närke
Skåne
Småland
Stockholm
Sörmland

5
4
10
3
6
9
2
1
2
12
15
16
25
22

Uppland
Värmland
Västerbotten
Västra Götaland
Västernorrland
Västmanland
Ångermanland
Öland
Östergötland
Belgien
Tyskland
Frankrike

77
3
5
6
2
17
1
1
16
1
1
1

5.	Tidning, hemsida och Facebook
MästerKatten gavs ut med 4 nummer under 2020. Tidningen skickades till alla medlemmar, andra nordiska
WCF-föreningar, medlemmarna i HCC, veterinärer och olika 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.
Hemsidan, gjordes om i grunden och flyttades till annat webbhotell. Anna Carlsson anlitades för uppdraget.  
Den nya hemsidan har ett helt annat utseende än den gamla, men innehållet är ungefär samma som tidigare.
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.

6. 	Uppfödning, stambokföring
Intresset för uppfödarutbildningen har varit stort. Anna Sartor tog över kontrollen efter Mia Isaksson. Alla som
blev godkända, fick intyg.
Även medlemmar som redan tidigare hade stamnamn, var intresserade av att åtminstone läsa igenom kurspaketet. De som fick godkänt fick var sitt intyg på genomgången utbildning.
Jordbruksverket införde ny djurskyddslag, som trädde kraft 2020-07-15. Enligt denna lag ska bl.a. uppfödare
ansöka om tillstånd från sin länsstyrelse för att idka storskalig uppfödning, dvs kunna visa upp tillstånd när man
tar 3 kullar eller fler per kalenderår. Glädjande många av medlemmarna har sedan länge detta tillstånd. Mer
finns att läsa i MästerKatten nr 3-2020.
Under året registrerades 17 nya stamnamn och 4 överföringar från annat förbund. Det totala antalet utskrivna
stamtavlor uppgick till 711 jämfört med 684 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.
Totalt fördes 56 katter över från andra förbund och länder. Transfer vid försäljning till länder utanför Sverige
skrevs ut för 9 katter. 6 huskattbevis utfärdades.

Följande antal katter per ras har registrerats i SNRF under 2020:
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Ras

Ny

Omreg

Ras

Nya

Omreg

Ras

Nya

Omreg

BEN

35 (35)

7

LPL

15 (14)

-

SFS

18 (18)

-

BLH

50 (58)

9

MCO

84 (84)

-

SFS71

18 (8)

-

BRI

116 (108)

26

NFO

21 (7)

-

SIB

36 (2)

6

1

OSH

3

2

SRS

3

-

BUR

7 (8)

CAM

1 (3)

-

OLH

-

1

SYS

1

-

CRX

27 (53)

2

PER

3 (6)

2

TUA

12

2

DRX

10 (12)

4

RAG

113 (59)

-

EUR

5 (4)

-

RUS

7

-

Huskatter

6 (2)

EXO

4 (3)

1

SBI

112 (106)

4

Transfer

9 (5)

9 (-)

1

SFL

1 (4)

1

GRX

Övrigt

Uppsala, i mars 2021

Sveriges Nya Raskattförening
Sirkka-Lundbergs
sekreterare

Årets resultat

*************************************

RESULTATSAMMANDRAG
2020

2019

2018

2017

Intäkter
varav
   utställningar
   medlemsavgifter
   stamboksavgifter

197 709

427 754

358 264

266 465

0
44 188
138 875

245 358
47 805
115 561

176 640
39 888
132 060

120 027
38 503
94 385

Kostnader
varav
   utställningar
   Mästerkatten
   stambokföring

136 039

389 015

314 537

283 109

0
32 786
40 386

257 677
31 798
30 801

200 541
19 442
30 835

161 332
29 055
18 436

61 670

38 739

43 727

-16 644

Resultat

Årets positiva resultat på 61 670 kr beror främst på att det inte varit möjligt att genomföra utställningar p g a
covidrestriktioner och att stamboks- och stamnamnsavgifterna blev högre än budgeterats.

RESULTATDISPOSITION
Balanserat eget kapital
Årets resultat
Totalt

145 120
61 670
206 790

Disponeras enligt följande
Utställningsfond
I ny räkning
Totalt

60 000
146 790
206 790
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Sveriges Nya Raskattförening
bildad 1965 - Fullvärdig medlem i WCF sedan 2010

Verksamhetsplan för 2021
WORLD CAT FEDERATION WCF och WCF NORDEN

WCFs beslutande organ Generalförsamlingen (GA) har inget planerat möte 2021 på grund av den pågående pandemin och
osäkerheten kring denna.
Tre nordiska klubbar, Föreningen Hallandskatten (FHK), Happy Cat Club (HCC) och Oslo Rasekattklubb (ORKK) har lämnat
WCF och bildat en fristående Independentorganisation i Norden. Göteborgskatten har också lämnat WCF, men inte anslutit
sig till den nya organisationen.
Därmed har vårt så kallade patronage inom ramen för WCF:s organisation för HCC och ORKK upphört.
Kvar inom WCF i Norden finns nu SNRF med trainee klubben Stjärnkatten (STJR) och Kustkatten (KKN) i Sverige, DanaCat i
Danmark och 4Stars i Finland, där ytterligare en klubb håller på att starta upp.
UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET

Vårutställningen, som var planerad till maj 2021 kommer inte att genomföras på grund av pandemin. Däremot planerar
vi och hoppas på att kunna arrangera en höstutställning är planerad till den 11-12 september. Den kommer att äga rum i
Upplands Väsby Hundarena, där vi arrangerade höstutställningen 2019.
På grund av organisationsförändringarna ovan är det osäkert hur ett eventuellt utställningssamarbete inom Norden kommer
att gå till.
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 SNRF att genomföra digitala föreläsningar öppna för både medlemmar och icke medlemmar. Tre föreläsningar är planerade för 2021. Den första föreläsningen kommer i april och är uppdelad i två avsnitt (två olika dagar) i
ämnet färggenetik.
UPPFÖDNING/STAMBOKFÖRING

Uppfödarutbildningen för de medlemmar som ansöker om nya stamnamn fortsätter som tidigare för de medlemmar som
vill ansöka om ett nytt stamnamn. Mottagare och den som rättar uppgifterna är vår medlem Anna Sartor.
Stambokförare är fortsatt Mia Isaksson.

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

Budget
2021
299 000

Budget 2021
2020
197 709

Resultatsammandrag 2016-2020
2019
2018
2017
427 753
358 264
266 465

2016
338 940

107 000
50 000
130 000
12 000

0
44 188
138 875
14 734
112

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

281 066

136 039

389 015

314 537

283 109

348 926

126 600
33 000
42 466
79 000

0
32 786
40 386
73 032

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

17 934

61 670

38 738

43 727

-16 644

-9 986
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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.

AVTAL
Bra att tänka på.

Det händer då och då att vi i föreningen får frågor som rör överenskommelser mellan uppfödare.
Oavsett hur bra vänner man år, så är det ändå alltid säkrast att skriva avtal på vad man kommer överens
om.
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Hur det blir med utställningarna i år, är idag omöjligt att säga. Allt beror på hur det går med
pandemin, om den fortsätter eller börjar avta. Följande datum är dock planerade tills vidare.

utställningar 2021
Preliminära datum:
September........... 11 - 12.......... SNRF...................... Internationell Show.... Upplands Väsby

anmälningar till andra WCF-klubbar
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 brukar finnas en on-lineanmälan,
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.

Det finns numera också några föreningar som gått ur WCF.
När det gäller deras utställningar, måste man titta på respektive hemsida.
Vilka utställningsregler som ska gälla, är oklart.

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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WCF-anslutna föreningar i Norden
Sveriges Nya Raskattförening - SNRF - se kontaktuppgifter på sidan 2.

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

Ordförande:  Hanne Kararsberg
epost: formand@danacat.com

KustKatten - KKN

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

Fennica Cattus

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

4 Stars ry

https://www.facebook.com/rotuyhdistys4stars
Ordförande:
Esa Pesonen
Sekreterare:
Julia Juutilanen +358 40 767 7181

4starscatclub@gmail.com

De föreningar som tidigare varit med i WCF, dvs HCC, ORKK och FHK, har startat
ett samarbete utanför WCF.

ADRESS- och namnBYTE
Om du har bytt postadress,
emailadress eller namn
hör av dig till vice sekreteraren
emma@emenheim.se
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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.

