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Wiveca Fransson, Vibeke Östvik

STAMBOKFÖRING
Ansökan om stamtavlor, huskattbevis, transfer, ändringar,
omregistreringar samt begäran om att få göra uppfödarutbildningen
skickas till. Allting kan skickas via email, inskannat!
Sirkka-Liisa Lundbergs
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Nytt Stamnamn /New cattery name

750:- inkl. bevis o porto (€ 75)

Överföring av stamnamn /
Transfer of Cattery name

200:- inkl. bevis o porto    (€ 20)

Ny stamtavla / New pedigree

175:-   (€ 17)

Omregistrering  / Transfer of Pedigree

175:-   (€ 17)

Revisorssuppleant
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100 kr inkl. porto (€ 10)

Ändring begärd av uppfödaren

75:- till 175:- inkl. porto
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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
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info@snrf.org
Adressen till SNRF:s hemsidan.:  www.snrf.org
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Allt material skickas till

fiias funderingar
Det är helt klart att jag inte är lättroad, ska mycket till för att få mig att skratta.
MEN detta konstiga år hände det, och händer fortfarande. En av orsakerna är, att
damerna Elsa och Aska blev evakuerade till oss medan betjänterna hemma rustade
och fixade.
Elsa, en stor och kraftig blå madame med bister min,
upptäckte att man kunde ta sig fram utan ansträngning. Alltså tog hon sig upp på en stol och därifrån upp
på bordet för att ta klivet över till brickan på rollatorn,
som råkade stå i närheten. Aj då, hur ska detta gå? Jo,
utan att röra en min, satt hon kvar och åkte med in i
nästa rum, och satt kvar. Elsa vet vad hon vill, gör man
inte som hon säger, så fräser hon eller hötter med höger tass.
Hon hade heller inga problem med våra
egna
katter,
dem struntade
hon helt enkelt i.

Sirkka-Liisa Lundbergs
Betgatan 43, 754 49 UPPSALA
e-post:
sekreterare@snrf.org
Bilder ska vara i upplösningen
300 pixlar/tum

Den andra damen, Aska, en småväxt långhårig britt däremot, ansåg att hon minnsann
fick tycka och göra som det passade henne.
Det var stackars Sonja som blev offret för
Aska. Att sedan Aska är mindre än Sonja,
hade ingen betydelse.

Ansvarig utgivare

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

Killarna Gustaf och Cedric höll sig för det
mesta på behörigt avstånd från damerna.  
Tre veckor bodde Elsa och Aska här, och nog
kändes det tomt när de hade åkt.

Framsidan
Fröken HIt och dit
rödspotted europé
ägare /uppfödare

Mia Isaksson

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:--

att stå och äta bredvid varandra var inget som helst problem,
utom för Sonja, som höll sig på behörigt avstånd.
Och så till sist, önskar hela
gänget på Betgatan en riktigt
glad påsk och skön vår. Hoppas
vi ses i maj!
Fiia

MANUSSTOPP nr 2
15 maj 2022
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DEAR MEMBER OUTSIDE
SCANDINAVIA
It is middle of March and the sun is shining very bright and the light is coming back. But still quite a lot of snow left, since
the nights are very cold. But spring cannot be far away!
We have now been able to plan for not only one, but two shows during 2022. The first one
will be held in Uppsala the last weekend of May.  On Saturday we offer one extra certification
without finals to our exhibitors. When we reach the show date, no one has showed a cat in
WCF Sweden for two and a half year! A whole generation of cats has been born and are already
adults and we will give a chance of a real Kick-off and the opportunity to conquer a title during
this first show weekend.
The second show will be a World Show on September 24-25 in Upplands Väsby, a little bit north
of Stockholm.  We have the date reserved and a judges list approved right now.
I wrote in the December edition that “we hope for better times and a more normal life both
inside and outside the cat fancier’s world”. This hope was certainly not fulfilled as we all know.
The pandemic is maybe on its way out as an immediate threat. Instead we got a full scale war in
Europe. Let’s hope that peace will come soon and that we all can live without fear and uncertainty.
I wish you the best and a safe future.
Wiveca
*************************

Till minne av Rosie
Det är med stor sorg och saknad jag skriver dessa rader för att
berätta, att vår medlem sedan många år, tidigare styrelseledamot och goda vän Rose-Marie Ersson har somnat in efter en
lång tids sjukdom.
Ändå får jag ett litet leende på läpparna när jag tänker på Rosie.  Det finns så många och så
roliga, härliga minnen som hänger samman med henne.  Våra resor till kattutställningar både
här i Sverige och utomlands var många, för att inte tala om alla fester där vi ofta skrattat så
tårarna rann åt Rosies underfundiga och träffande humor.
Rosie kom med i SNRF redan 1999 då hon köpte en Foreign White Siames av Gunnel och Bo
Hedberg. Yum-Bo’s Delicious White Duke eller Musse som han kallades blev en flitig utställningsdeltagare och vann många
fina priser. När vi inom Nordiska Independent i början av 2000-talet införde titlarna Grand Champion/Premier of Europe
och World Champion/Premier, beslöt vi oss, jag själv, Rosie och Mia Lööf, att försöka erövra de titlarna för våra katter. Det
betydde flera utlandsresor till Tyskland, Estland och Norge förstås. En gång reste till och med Musse och min egen skogis
Lakka till Schweiz utan sina mattar, tillsammans med Mia, Gunnel och Bo. I oktober 2007 i Tallinn nådde vi målet och katterna Musse, Bruno (Yum-Bo’s Magnificent Muscat) och Lakka blev de första svenska och skandinaviska katterna, som kunde
kallas sig World Premier och World Champion. Då var Rosie stolt och vi firade med bubbel på rummet innan middagen under
många glada skratt.
På senare år fick jag också förmånen att fira flera fina nyårsaftnar hemma hos Rosie i
Hagsätra. Höjdpunkterna var alltid att i väntan på 12-slaget spela något spel, där Rosie
på sitt lugna, metodiska sätt alltid spelade skjortan av oss andra och att se på alla fyrverkerier från balkongen med utsikt över hela södra Stockholm.
Rosie var ju för mig och många andra i klubben framför allt en ”kattkompis”, men jag
vet att hon också var en mycket skicklig, uppskattad och kompetent yrkeskvinna, först
på Försäkringskassan och sedan i många år inom Länsförsäkringar.
Rosie begravdes en solig fredag i mars i Vantörs kyrka. Det var en ljus och vacker minnesstund och jag unnar Rosie att få vila nu, trots att hon saknas mycket av många.
Tack för att jag fick vara din vän Rosie
Wiveca
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ORDFÖRANDEN
HAR ORDET
Hej alla SNRF-medlemmar
Våren kan inte vara långt borta nu när solen och ljuset kommer tillbaka med stormsteg. Men ännu finns det
mycket snö kvar här hos mig eftersom nätterna fortfarande ör riktigt kalla.
Eftersom covidpandemin tycks klinga av och alla restriktioner är hävda, är vi nu i full gång med planering av inte
bara en, utan två utställningar under året. Den första har vi redan bjudit in till och den går av stapeln 28-29 maj
i Uppsala Boulehall. Eftersom vi inte kunnat arrangera någon utställning sedan november 2019 (!) så har det
ju fötts och vuxit upp en hel generation katter sedan dess. Därför har vi ansökt om och fått ett extra certifikat
utan finaler på lördagen. Det finns alltså chans för katterna att erövra en titel redan under denna lördag och
söndag! Dessutom blir det så klart WCF-ringar båda dagarna. Hela åtta domare är inbjudna för att ro det hela
iland. Vi tror att vi får fullt av intresserade, som har saknat att ställa ut katt så länge.
Inbjudan hittar du även i denna tidning.
Den andra utställningen blir en World Show, som nu är helt godkänd. Den blir i Upplands Väsby Hundsportarena, där många av er varit tidigare. Datumet är den 24-25 september och vi hoppas på många utställare även
där såklart.
Vi får innerligen hoppas att vi får möjlighet att genomföra de här aktiviteterna utan att dras in i det fruktansvärda kriget, som just nu härjar inte alltför långt borta.
För övrigt planeras ett WCF Generalförsamlingsmöte i augusti i år där vi avser att delta. Mer om detta kommer
att berättas i nästa nummer av Mästerkatten.
Till sist som vanligt en hälsning från Källbokatterna :
Nu är de bara två. Fina Astrid har fått gå över regnbågsbron för en månad sedan och nu finns bara hennes
döttrar kvar.  Men i och med att ljuset kommer tillbaka, så är det som alltid bästa sporten att väcka matte med
högljudda jamanden långt innan matte vill bli väckt.  Och när de fått upp mig och fått sina lådor städade och
frukost serverad – då går man och lägger sig igen. Precis som varje år vid den här tiden.
Ta hand om er och krama katterna – och jag hoppas vi ses i maj!
Wiveca
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Sveriges Nya Raskattförening
Protokoll fört vid SNRFs ÅRSMÖTE 2022-03-04
via Zoom
Närvarande: 10 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 10 personer, 11 för majoritetsbeslut.

§6

Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknade valdes och Marina Jonsson Mia Isaksson.

§7

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

§8

Styrelsens årsberättelse
Verksamhetsberättelsen för 2021 presenterades.
Årsmötet beslutade godkänna verksamhetsberättelse.

§9

Ekonomirapport
Den ekonomiska berättelsen presenterades.
Årsmötet beslutade godkänna ekonomirapporten.

§ 9 A	

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

§ 10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§ 11

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2022
Verksamhetsplanen och budget för 2021 presenterades.

§ 13

Beslut OM stamboksavgift för 2023
Årsmötet beslutade om oförändrad stamboksavgift, dvs 175 kr.

§ 14

Beslut om stamnamnsavgift för 2023
Årsmötet beslutade om oförändrad avgift för nytt stamnamn, dvs 750 kr.

§ 15

Beslut om årsavgift för 2023
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
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§ 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

§ 17

Val av styrelse för 2021
- ordförande
kvarstår
- vice ordförande
omval
- sekreterare
omval
- vice sekreterare
fyllnadsval
- kassör
kvarstår
- 1 ledamot
omval
- 1 ledamot
omval
- 1 ledamot
vakant
- 1 ledamot
kvarstår
- revisor
omval
- revisorssuppleant  
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 omvaldes till klubbmästare. Styrelsen fick i uppdrag att adjungera Lillemor Drakenberg till
klubbmästarsgruppen.

§ 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
* Utställning
Wiveca Fransson informerade om kommande utställningen i maj i Uppsala.
Katterna ges möjlighet att ta 3 certifikat; 2 på lördagen och 1 på söndagen.
6 domare har bjudits in, ytterligare två tillkommer.

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

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

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

* Open doors
I somras träffade Wiveca Fransson och Sirkka-Liisa Lundbergs SVERAKs ordförande Eva Porat och kassör Hans
Boskär på inbjudan av Eva Porat. På träffen diskuterades flera ämnen, bl.a. utställningsfrågan, liksom utbyte av
information kring avstängningar och uteslutningar.
SVERAKs styrelse har till sitt årsmöte 19-20 mars lagt en motion om att öppna utställningarna för alla som är med
i WCC, World Cat Congress. Det skulle kunna krävas en licens per katt, för hela kattens livstid.
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* Prova-på-medlemmar
Marina Jonsson frågade i vilken utsträckning kattungeköpare stannar kvar i föreningen efter att prova-på-tiden
har gått ut. Svaret var, att allt färre gör det.
§ 27	Beslut om när tagna beslut ska börja gälla
Beslutades att tagna beslut gäller när protokollet justerats.
§ 28

Mötets avslutande
Mötesordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade årsmötet avslutat.

Uppsala, 2022-03-10
Sirkka-Liisa Lundbergs -  mötessekreterare

Dagny Dickens - mötesordförande

Justeras:
Mia Isaksson

Marina Jonsson

Verksamhetsplan för 2022
WORLD CAT FEDERATION och WCF i Norden
WCFs beslutande organ Generalförsamlingen (GA) planerar ett möte till augusti månad 2022. SNRF kommer att föreslå,
att två delegater närvarar. SNRF har också lämnat in tre motioner till mötet rörande stadgeändringar:
1.

Styrelsen ska inte ha rätt att ändra regler och stadgar mellan GA – bara föreslå förändringar, som då ska vara
frivilliga att tillämpa.

2.

Det ska vara helt klart vilka motioner, som fordrar 75 % majoritet för att röstas igenom och vid funktionärsval ska
den/de som får flest röster bli valda. Alla funktioner ska besättas på GA.

3.

Den verkställande styrelsen för WCF utökas till fem personer från tre.

Trainee klubben Stjärnkatten (STJR) lämnade WCF-samarbetet i och med årsskiftet och blir därmed en Independentklubb.
Kvar inom WCF Norden finns nu SNRF och Kustkatten (KKN) i Sverige, DanaCat i Danmark och 4Stars i Finland.
UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET
SNRF planerar för två utställningar under året, en Internationell utställning den 28-29 maj i Uppsala och en World Show
den 24-25 september i Upplands Väsby Hundarena. Förberedelser pågår och en utställningsgrupp har bildats.
Alla klubborganiserade utställare kommer att vara välkomna att delta.
MEDLEMSVERKSAMHET
Klubbtidningen Mästerkatten utges som vanligt med fyra nummer under året. Information till medlemmarna sker dessutom via hemsidan www.snrf.org och genom olika Facebook-grupper.
För närvarande är inga föreläsningar planerade i närtid, men finns intresse kommer vi att försöka arrangera några sådana.
UPPFÖDNING/STAMBOKFÖRING
Uppfödarutbildningen för de medlemmar som ansöker om nya stamnamn forsätter som tidigare. Mottagare av genomförda kurser och ansvarig för rättning och godkännande är Vibeke Östvik.
Stambokförare är fortsatt Mia Isaksson och stambokssekreterare Sirkka-Liisa Lundbergs.
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Styrelse och funktionärer 2021
SNRFs styrelse har under verksamhetsåret bestått av:

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassör
Ordinarie ledamöter

Wiveca Fransson
Maria Lööf
Sirkka-Liisa Lundbergs
Emma Carlsson
Maria Mattsson
Pernilla Söderb erg och Vibeke Östvik
Mia Isaksson och Tuuli Lundbäck Larva

Funktionärer utanför styrelsen

Revisor
Revisorssuppleant
Klubbmästare
Stambokförare

Dagny Dickens
Lillemor Drakenberg
Pernilla Söderberg
Mia Isaksson

	Redaktion/Webmaster

Redaktör
Webmaster
Valberedning
Materielförvaltare

Sirkka-Liisa Lundbergs
Vibeke Östvik
Louise Guézenned (sammankallande), Boel Jiremar Hultén
Louise Guézennec

1.	Möten, m.m.

Styrelsen hade 9 protokollförda möte. Alla möten hölls digital via Zoom på  interner utom det sista i november, som hölls
hemma hos kassören
Årsmötet hölls ockå digital via Zoom den 13 mars. Antalet deltagare var 20. Dagny Dickens hade hand om  ordförandeklubben. Alla avgifter förblev  oförändrade. Styrelsens sammansättning förblev också oförändrad. Inga poströster hade skickats
in.
I april   höll Dagny Dickens en digital föreläsning i två delar om färggenetik. Annika Forsberg, Agria, höll föreläsning om
Breedet's Profile med inriktning på britter. Medlemmarna i rasringarna bjöds in.
Inga andra aktivitetter har kunnat hållas på grund av pandemin.

2.

WCF - World Cat Federation

Inte mycke hände i WCF under året, förrän strans före ju, då en ny hemsida lanserades. Utställningar hölls i en del länder.
Vecka före jul lanserade WCF sin nya hemsida, med ett något annorlunda upplägg. Bland annat skulle stamnamnen ansökas
via webbformulär, som finns på en sidan öppen för medlemsföreningarna.

10
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3.	Utställningsverksamhet

Den normala utställningsverksamheten frös inne helt och hållet på grund av coronapandemin, som fortsatte att hålla världen i ett järngrepp för andra året i rad. Av samma anledning blev den ingen Årets-Katt-uträkning för 2021. Däremot hölls
ett digitalt klubbmästerskap vecka 20. Tre domare, som bedömde katterna utifrån inskickade foton. Intresset var glädjande
stort.
På hösten hölls ytterligare en digital utställning. Den öppen för alla oavsett vilken klubb man var medlem i. Fyra domare,
Phillipa Holms, England, Daniel Counasse, Belgien, Ivan Vorobiov, Ryssland och Dagny Dickens, Sverige bedömde katterna
och nominerade sina egna bästa-katter. Den femte domaren, Marina Litvina, Ryssland valde sedan ut bästa-totalt, dvs finallistan.
Inkomsterna, dvs anmälningsavgifterna från denna utställning gick oavkortat till Föreningen Samvetet.
4.	Medlemsverksamhet

Per den 31 december 2021 var medlemsantalet 263 inkl. familjemedlemmar, att jämföra med 263 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

4
5
11
4
3
1
4
2
4
13
10
13
23
31

Uppland
Värmland
Västerbotten
Västra Götaland
Västmanland
Ångermanland
Öland
Östergötland

70
7
6
8
17
2
1
18

Belgien
Tyskland

1
1

Emma Carlsson tog öv er hanteringen av medlemsregistret, som hade lagts över i ett excelark i dropboxen.
5.	Tidning, hemsida och facebook

MästerKatten gavs ut med 4 nummer under 2021. Tidningen skickades till alla medlemmar, veterinärer och olika djurbutiker. Alla nummer lades också ut på hemsidan och blev därmed tillgängliga för vem som helst att läsa.

Hemsidan, gjordes om och flyttades till annat webbhotell. 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 egen rubrik.
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.
forts. på sidan 14
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Sveriges Nya Raskattförening
Hälsar alla hjärtligt välkomna
till vår

med möjlighet att ta tre svenska certifikat
och delta i WCF ringar i
Uppsala Boulehall, Fyrislundsgatan 68, Uppsala
den 28 och 29 maj 2022
Vi kan ta emot max 200 katter per dag
Våra domare är:

Katerina Anyfandi, GR

Dagny Dickens, SE

Antonello Bardella, IT

Magdalena Swiatowiak, PL

Daniel Counasse, BE

Walter Baraldi, IT
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Inga Balchiuniene, LT

Andreas KretschmerKraiczek, DE

Anmälan
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Gör du on-line via formuläret på vår hemsida,
www.snrf.org. Anmälan är bindande efter den 22 april.
Då katalogen distribueras digitalt ca 1 vecka före
utställningen kommer INTE särskild bekräftelse att
skickas. Glöm inte att ange om katten ska bedömas för
extracertifikatet på lördagen. Du kan välja att ställa ut
båda dagarna eller endast lördag eller söndag.
Avgifter
Första katt 375 kr per dag. Övriga katter från samma
hushåll 200 kr per dag. Extracert 200 kr. WCF-ringar 100
kr, som anmäls och betalas på plats.
När du anmält katt/katter får du en faktura med e-posten,
där beloppet du ska betala framgår

Glöm inte
att ta med raskattens stamtavla/huskattens
huskattbevis och vaccinationsintyg,
att katterna ska vara fullvaccinerade mot
kattpest, kattsnuva och kattherpes senast 15
dagar före utställningen.
att bifoga hörselintyg på vit katt, om den ställs ut
första gången.
att huskatter över 10 månader ska vara
kastrerade.
Kontaktuppgifter

Avgiften ska betalas in på SNRF plusgiro 11 69 49-9 eller
bankgiro 5239-0085 senast den 22 april

Anmälningar, avanmälningar och ändringar:
Wiveca Fransson
Telefon: 070-628 03 95
E-post: wi.fra@telia.com

Vid ev. avanmälan efter 22 april betalas
anmälningsavgiften tillbaka endast mot uppvisande av
veterinär- eller läkarintyg, som ska vara SNRF tillhanda
senast 6 dagar efter avslutad utställning.

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

Exp.avgift om 50 kr tas ut vid återbetalning och vid fakturering
av utebliven anmälningsavgift. Om katt/katter avvisas från
utställningen, betalas avgiften inte tillbaka. Vi tar inte emot
några efteranmälningar eller byten av katter efter den 1 maj.

Burar
Vår burpool börjar bli gammal och sliten, därför vill vi
uppmuntra alla att ta med egen/egna utställningsburar!
Minimimått 60 x 60 x 60 cm. Plats för egen bur/burar är
gratis. Du hittar burar i alla storlekar i zoobutikerna till ett
rimligt pris.Du som vill, kan förstås hyra en bur av oss. Då
är priset:

Priser – sponsring och montrar på utställningen:
Sirkka-Liisa Lundbergs
Telefon: 070-376 84 42
E-post: sekreterare@snrf.org
Allmänna frågor om utställningen:
Maria Lööf
Telefon: 070-631 59 47
E-post: maria.loof@modernekonomi.se
Boende i Uppsala
Sök på hotell hemsidan Booking.com. Där kan
man göra urval på de boenden, där katter är
välkomna.

Enkel bur: 100 kr/dag, 150 kr/två dagar
Dubbel bur: 125 kr/dag, 200 kr/två dagar (för 3 katter i
samma bur)Anmäl önskan att hyra bur/burar när du
anmäler katt och betala hyran tillsammans med
anmälningsavgiften.

Snälla du!
Om du får förhinder i sista stund:

Annonsering i vår katalog

Vänligen kontakta
Maria Lööf 070-631 59 47
Wiveca Fransson 070-628 03 95
Sirkka-Liisa Lundbergs 070-376 84 42

Manus till oss senast 1 maj. Skicka annonsen digitalt i
storleken A4 via e-post till sekreterare@snrf.org,
Sirkka-Liisa Lundbergs. Katalogen publiceras digitalt.
Helsida 500 kr/företag och 250 kr/uppfödare.
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6.	Uppfödning, stambokföring

Intresset för uppfödarutbildningen fortsatte. Anna Sartor avsade sig uppdraget som ansvarig för uppfödarutbildningen.
Vibeke Östvik tog över uppdraget. Alla som blev godkända, fick intyg per post tillsammans med blanketten för stamnamnsansökan.
Från den 12 juni infördes förbud mot avel av raser med framåtvikta öron (fold). Scottish straight däremot accepteras, men
måste DNA-testas innan de kan tas i avel.
När det gäller stamtavlor utfärdade av IDP-klubbar, finns det inget hinder, men de ska granskas och godkännas.
Under 2021 registrerades 24 nya stamnamn och 4 överföringar från annat förbund och klubbar samt 1 från gamla IDP. Det
totala antalet utskrivna stamtavlor uppgick till 732 jämfört med 711 året före.
Totalt fördes 52 katter över från andra förbund och länder. Transfer vid försäljning till länder utanför Sverigeskrevs ut för 13
katter.
Följande antal katter per ras har registrerats i SNRF under 2020:
Ras

Ny

Omreg Ras

Nya

Omreg

Ras

Nya

Omreg

BEN

16  (35)

5

MCO

88 (84)

1

SIB

51 (36)

5

BLH

45 (50)

3

OSH

15 (3)

10

SRS

5 (3)

-

BRI

141 (116)

4

PBD

-

3

SYS

1 (1)

-

BUR

5 (7)

-

PER

9 (3)

1

TUA

3 (12)

1

CRX

33 (27)

1

RAG

93 (113)

2

DRX

29 (10)

6

RUS

23 (7)

1

EUR

2 (5)

-

SBI

83 (112)

5

EXO

2 (4)

1

SFS

12 (18)

-

GRX

4 (9)

-

SFL71

4

2

Huskatter

-

-

SFS71

38  (1)

1

Transfer

13

LPL

6 (15)

Övrigt

Uppsala, i mars 2022

Sveriges Nya Raskattförening

Sirkka-Liisa Lundbergs
sekreterare
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ÅRETS RESULTAT
RESULTATSAMMANDRAG
2021

2020

2019

2018

Intäkter
varav
   utställningar
   medlemsavgifter
   stamboksavgifter

231 886

197 709

427 754

358 264

8 225
55 136
143 325

0
44 188
138 875

245 358
47 805
115 561

176 640
39 888
132 060

Kostnader
varav
   utställningar
   Mästerkatten
   stambokföring

169 170

136 039

389 015

314 537

4 681
39 536
58 995

0
32 786
40 386

257 677
31 798
30 801

200 541
19 442
30 835

62 716

61 670

38 739

43 727

Resultat

Balanserat eget kapital
Årets resultat
Totalt

146 790
62 716
209 506

Disponeras enligt följande
Utställningsfond
I ny räkning
Totalt

60 000
149 506
209 506

Beslut
Krav på märkning och registrering av katter ska införas (MJU13)
Kattägare ska vara tvungna att märka och registrera sina katter på samma sätt som i det nuvarande
systemet med märkning och registrering av hundar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
Det är ägaren som ska ansvara för att märka och registrera sin katt, märkningen ska vara bestående
och kraven gäller katter som permanent finns i Sverige. En registreringsavgift ska betalas av ägaren.
Enligt förslaget får Jordbruksverket ansvaret för att föra register över kattägare.
Syftet med förslaget, att tydliggöra ansvaret för katter, är att få ned antalet djur som saknar ett
hem och i förlängningen få ned antalet djur som lider.
Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2023.
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Bärsärkar Berättar – del 4
God morgon på sig Världen, Icebug här igen!
Solen skiner här ute i Kimstad, det ser riktigt varmt och skönt ut!
Men Matten säger att det fortfarande är vinter ute, möjligtvis jättejättejättetidig vår, men oavsett så är det i alla fall kallt,
trots sol. Åtminstone kl 8 på morgonen...
Fast jag vet minsann att det inte är kallt hela tiden, för igår fick vi ha öppet ut på balkongen för första gången i år, och Mattens bihang Daniel svor knappt något alls! Han är annars den som fryser ihjäl ända ut i öronspetsarna bara man öppnar
kylskåpet, ett mindre mirakel att den karln överlevde Sibirien alltså.
Men våren är alltså i långsamt antågande, här ibland men oftast inte, det får duga,
Hoppas i alla fall att ni haft en trevlig vinter allihop, här har det varit mer eller mindre kaos.
Matten pratar om att det ”går troll” i katteriet eftersom inga parningar går som de skall, men jag har då inte sett några troll
gå förbi, inte ett enda faktiskt. Hon säger att det är ett så kallat uttryck, jag hävdar bestämt att pratar man om troll så menar
man troll, punkt.
Jaja, inga troll i sikte, mer än att Matten ser ut som ett möjligtvis, rufsig och dan som hon är, men vet inte om det räknas
riktigt. Och hennes version av troll som går runt skulle tydligen ha något att göra med att inget av totalt sju olika parningsförsök under drygt ett års tid med tre olika honor och två olika hanar, har gett resultat. Jag är en av honorna, hon hade en
drömparning med mig och hennes ryska hane Sorel (Airis Hacker), där hon hoppades på att få en silvertabby långhårshona
att spara, men så blev det då inte. Och eftersom jag har fått gudomliga bebisar på alla försök tidigare så anser jag att all
skuld ligger på Sorel, ej diskuterbart.
Tråkigt i alla fall tycker Matten, för hon hade bestämt att det här var sista försöket med mig och att jag nu skall få gå i pension, och då jag är så speciell och hon älskar mig så mycket (fullt förståeligt, jag är ju fantastisk), så hade hon så gärna haft en
hona kvar efter mig för att föra mina gener vidare i katteriet. Det betydde dessutom lite extra mycket nu då min uppfödare,
som även kommit att bli mattes goda vän genom åren, tragiskt och helt oväntat gick bort nyligen.
Men tyvärr blir det inte alltid som man önskar, och jag har gjort mitt bästa för att försöka trösta henne och lindra besvikelsen, är rätt övertygad om att jag gjort ett bra jobb, det är ju jag liksom!
Med det sagt, så kommer jag dock lämna över stafettpinnen för styrande av hem, samt tröst och roande av Matten och
övriga boende på Furulid framöver, för nästa helg skall jag faktiskt flytta hemifrån!
Matten trodde aldrig det skulle ske, hon har alltid sagt att jag är hennes (hennes version av att hon är min), for life. Hon
kommer forstätta vara min, för evigt, men jag har visat väldigt tydligt de senaste åren att det här med att dela boende och
uppmärksamhet med andra tjejkatter, det faller mig inte alls i smaken. Jag är väl lite som Matten själv, en sådan där tjej som
oftast kommer bättre överens med killar, och när Mattens killar och mina bästa vänner Ugg (Nejlikan's Crasch! Boom! Bang!)
och Birkenstock (Nittsjön's Oklahoma) fick flytta till fodervärd eftersom Matten insåg att det var ohållbart i hennes situation
att ha både fertila hanar och honor hemma, då blev jag lite ledsen och missnöjd. Och trots att Matten har försökt med precis
allt här hemma för att få det att fungera, så har mitt missnöje och dåliga humör gått ut över de andra katterna mer och mer,
tills beslutet fattades att för allas bästa och välmående så behöver jag flytta. Det gör ont i hjärtat säger Matten, har till och
med sett henne gråta, men jag tror det kommer bli jättebra det här ändå!
För jag skall flytta till tant Anita jag, och få en alldeles egen människa nu! Hon är pensionär och knypplar, det innebär att hon
har all tid i världen för mig, OCH en hel massa roliga trådar jag kan sno! Dessutom har hon humor. Förstå, det är ju himmelriket för en sådan som jag! Och så bor hon bara typ 4km bort, så det är ju gångavstånd-ish om nu Mattens bil skulle lägga av
eller något och hon drabbas av outhärdlig saknad.
Vi har haft ett underbart liv ihop Matten och jag, men det är dags för nytt nu.
Så detta blir sista gången ni hör från just mig, däremot kanske någon annan av Mattens inneboende vill ta över och fortsätta
korrespondensen härifrån Furulid. Jag har snackat lite med nytillskottet Pimkie (Himmelska Enya) som flyttade hit i november förra året, hon är både äckelsöt och inte riktigt klok, så hon kan nog fixa det här. Dessutom tål jag henne bättre än någon
av de andra, hon är faktiskt helt ok.
Så en sista gång:

GLAD PÅSK!

Over and out!
/Icebug, Yrvädret's Brittiska Bärsärkar.
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PS. För den som möjligtvis funderat över Mattens val av tilltalsnamn
till sina katter:
Ja, hon är galen i skor,
Ja, alla namn är skomärken.
Ja, hon har minst ett par skor av varje märke hon döper sina katter
till.
* TILL MINNE AV MARIA KARLSTRÖM,
HAWKHILL'SKATTERI *

ICEBUG 2

iCEBUG 1

PIMKIE

SOREL
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EUROPÉ
Europén är en av de äldre raser vi har med ursprung i de nordiska länderna.
Den är inte att förväxla med dagens korthåriga huskatter – europén är en
ras i sin egen rätt med dokumenterad bakgrund och historia. Lika lite som
en långhårig huskatt skulle vara en norsk skogkatt eller maine coon, är en
korthårig huskatt en europé. Aveln av rasen sker alltid under kontrollerade
former, för att säkerställa katternas hälsa och för att kunna registrera avkomma – precis som vilken raskatt som helst. Numera är rasen ovanlig och
avlas främst i Finland, Danmark och Sverige och registreras i FIFe och WCF.
2017 utnämnde Suomen Kissaliitto rasen till finsk nationalras. På SVERAKs
senaste årsmöte utnämndes europén till nationalras även i Sverige.
Historia

Europén är en unik ras med en lång historia. Historiskt sett har rasen utvecklats från de
tidiga katterna som kom med vikingarna upp genom Europa och adapterat sig till det nordiska stränga klimatet genom århundradena. Länge var den korthåriga ”bondkatten” den katt som höll bondgårdarna från skadedjur. Denna bondkatt från
1900-talets början är idén för europén.
Under 1900-talets början började det importeras en hel del olika långhåriga raskatter till de nordiska länderna. I och med
det såg många behovet av att värna och bevara den nordiska korthåriga ursprungskatten, och så startade den registrerade
aveln av rasen europé. Den nordiska ursprungstamkatten finns nämnd i kattböcker redan från 30-talet. Men det är på 1940talet som de första eurpéerna registrerades – då under namnet Svensk huskatt, men bytte sen namn till europeisk korthår
för att nu kort och gott heta europé. Européen har varit godkänd ras i FIFe sedan förbundet grundades. Rasen är ett levande
historiskt dokument över hur 1940-talets uppfödare ansåg rastypen skulle se ut, och det är fortsatt det idealet uppfödare
av rasen eftersträvar.
Den första registrerade europén i FIFes stamböcker är Ujan, född 1940-03-05.
Hennes linje finns kvar än i dag. Hon står utan färg, men med tanke på generationerna bakom är det troliga att hon var svartaugoti och troligast mönstertypen
classic tabby eller tigré. I Finland registrerades den första Europén 1960. Norges
första registrerade Europé kom på 1970-talet, och i Danmark registrerades de
första i början av 1980-talet. Numera är rasen störst i Finland och Danmark, med
få uppfödare i Sverige. Registrering görs främst inom FIFe, men även inom WCF.
Inom WCF ställs rasen ut tillsammans med Celtic Shorthair, även om viss skillnad
finns i standard och ursprung.
Genom åren har rasen hållit sin ursprungliga typ. Syftet har hela tiden varit att
bevara rasen och inte blanda in andra raser för att ”förbättra” eller utveckla efter
uppfödares nycker. Men det har inte alltid varit inskrivet i standarden, även om
uppfödarna i norden alltid haft den ambitionen. Det var även så att europén tidigare bedömdes internationellt efter samma rasstandard som brittisk korthår och
chartreux. Med öppnare gränser importerades avelskatter av främst brittisk typ
till norden. Med annat ursprung (Storbritannien och Frankrike) och andra avelsmål och typ började det bli problematiskt för raserna under 60- och 70-talen då
inget förhindrade att raserna blandades med varandra.
Red Sonja - novisgodkänd

Den första rasringen – Nordiska Manx- och Européringen – grundades 1967 som
ett nordiskt samarbete att bevara europén (och även Manx). Ringen var, och är fortfarande, oberoende av förbundstillhörighet och har sitt syfte i just att värna om rasen och att avel sker ansvarsfullt. En bidragande del till att rasen kom att registreras som helt egen ras kan tillskrivas dessa entusiaster.
1981 kom beslutet om att europé, brittisk korthår och chartreux skulle registreras och bedömas separat. Det beslutades att
separeringen skulle ske via fenotyp på utställning under de kommande åren istället för stambok. Det fick till konsekvens att
det i samma kull kunde bli registrerat alla tre olika raser helt beroende på färg och typ. De flesta av de linjer som inte var av
de nordiska européerna användes sen inte vidare i den fortsatta aveln av rasen, vilket innebär att rasen fortsatt har basen i
de nordiska korthårsrasen.
Men inget ont som inte ar något gott med sig. I och med separeringen fick europén en mer anpassad rasstandard där det
tydligt framgår att rasen ska vara fri från andra raser.
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Hälsa

Europén är en förhållandevis frisk ras som inte
har några rasspecifika sjukdomar. Men, liksom
hos alla raser, förekommer HCM. Vissa anlag för
genetiska defekter kan komma in genom novis,
men då uppfödare av rasen generellt testar sina
katter för de vanligaste defekterna, undviks dessa
att uppkomma i dubbel upplaga.
Då rasen är liten och ovanlig skulle man kunna
anta att inavel och låg heteozygotitet skulle vara
ett problem i rasen. Så är dock inte fallet. I en
studie gjord av professor Leslie Lyons visar på att
Europén är en distinkt ras med hög genetisk variation och medel till låg inavel. Anledningen är att
uppfödana av rasen genom åren haft en tradition
av fokus på hälsa och en vid genetisk bas, samt till
och från använda sig av någon novis från ursprungsländerna. Detta styrks vidare genom statistik från MyCatDNA (Genoscoper) som visar på att rasen över lag har en median hetrozygotitet på 38%. Det kan jämföras med t.ex den mycket större rasen
Helig Birma som har en median på 24,8% (2018).
Det betyder förstås ändå att rasen behöver fler uppfödare som vill fortsätta traditionen av att föda upp och ställa ut den
nordiska ursprungsrasen europé.
Rasen förkommer i utparning till andra raser som t.ex Manx/Cymric, German Rex
och Devon Rex. Men ska tydligt påpekas att avkomma efter sådan parning aldrig
kan registreras som europé.
Standard

Standarden för rasen utgår ifrån den klassiska ”bondkatten” som fanns på de nordiska gårdarna för 100 år sedan. En harmonisk och balanserad ras där inget direkt
sticker ut. Standarden speglar också detta i och med att poängfördelningen är lika
fördelad över huvud, kropp och färg. Men det viktigaste delen är det som vi nämnt
i historiken – europén ska vara fri från andra rasinslag.
De färger som är godkända för rasen är de som naturlig förekommer i de nordiska
länderna. Det är ej godkänt med choklad/kanel, maskat, tickat, shaded/shell, golden eller låggradig vitfläck. I FIFe är augoti i kombination med vitfläck inte godkänd
för utställning, men förekommer i WCF. Ögonfärgen ska vara klar och korrespondera med kattens färg.
World Champion
S*Silverblommans Choklad Puck

Europén är en mysig, vänlig, nyfiken och lättlärd katt med stort sällskapsbehov samtidigt som den är självständig. Det är en katt som vill vara med, men som inte insisterar på att vara i centrum konstant. Den tycker om barn och hundar och är vänlig
mot andra katter. Oftast trivs europén som bäst med en likasinnad fyrtassad kompis
att busa och mysa med.
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beslut rörande skotteaveln
2021-07-13/MI

Katter med framåtvikta öron (EMS-kod 73) registrerade i andra organisationer kan omregistreras och ställas ut om de är
kastrerade.

Brev angående avelsförbud för
raser med framåtvikta öron (fold) Avel på raserna scottish straight kort-

Vi har mottagit ett förtydligande från Jordbruks- och långhår (SFS/SFL 71)
verket angående avel av rasen scottish fold (SFS/ Raserna scottish straight korthår/långhår (SFS/SFL 71) har
inte avelsförbud. Däremot krävs DNA-test för foldgenen på
SFL 73) i Sverige.
SFS/SFL 71 för registrering av avkomma. Har någon av föräldrarna anlaget för foldgenen får denna katt inte användas
Så här skriver Jordbruksverket:
i avel (se ovan). Testet ska alltid göras innan katten paras.
Länsstyrelserna, som ska kontrollera så att djurskyddslag- Katter med till synes raka öron kan vara affekterade av gestiftningen följs, har ofta inte möjlighet att göra så mycket nen.
kontroll över sällskapsdjursaveln. Det skiljer sig därför hur
Testresultatet ska bifogas registreringsanmälan. Utan testremycket kontroller olika länsstyrelser gör över avelsverksultat registreras inga avkommor, utan dessa behandlas som
samheten. Västra Götaland förbjöd för några år sedan en
huskattavel.
uppfödare att avla på sina katter eftersom de ansåg att
den aveln bröt mot djurskyddslagstiftningen. Uppfödaren Katter med till synes normala öron (EMS-kod 71) men som
överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Jönköping, visar sig ha foldgenen i enkel eller dubbel uppsättning, får
men länsstyrelsen fick rätt där och uppfödaren får nu inte omedelbart avelsförbud.
avla på sina scottish foldkatter (Mål nr 886-16, Förvalt- Katter som är registrerade med öronkod 71 men visar sig ha
ningsrätten Jönköping).
foldgenen omregistreras till att ha öronkod 73 och beläggs
Orsaken till varför man inte ska avla på Scottish fold är
som ni vet för att de får ont i sina leder då även brosket
i lederna påverkas, inte bara i öronen.  Det är inte tillåtet
att låta djur lida, så därför anser vi att man inte ska avla
på sådana djur. Dessutom får man inte avla på katter som
har sjukdomar, letala anlag, defekter eller andra egenskaper som kan nedärvas och kan medföra lidande för deras
avkommor, eller kan hindra avkommorna att bete sig naturligt.
(Djurskyddslag (2018:1192) § 11, SJVFS 2020:8 Saknr L
102, kapitel 6, § 3)

med avelsförbud.

Vid utparning med BLH/BRI krävs gentest för foldgenen endast på katter som är SFL/SFS 71 - såvida inte det finns någon
SFL/SFS 71/73 i härstamningen bakom katten som är BLH/
BRI. (se giftalistan)
Testet är enkelt att göra via DNA som skickas för analys till ett
laboratorium som analyserar provet. Det finns flera labb som
utför testet. Nedan finns två exempel.

UC Davis -  https://vgl.ucdavis.edu/test/scottish-fold
Labkolin - https://www.laboklin.co.uk/laboklin/
Utifrån detta klara besked från Jordbruksverket kommer showGeneticTest.jsp?testID=8349
SNRF fortsättningsvis inte registrera avkommor efter katter
med framåtvikta öron (EMS-kod 73), eftersom det bryter Observera att det är nödvändigt att vara
mot svensk lagstiftning. Alla dessa katter anses ha avelsför- ute i god tid innan parning görs.
bud. Vi vill göra er medvetna om att ägande av raser med
framåtvikta öron inte är olagligt – men avel på dessa raser Tänk även på rasernas standard. Det är inte försvarbart att
är olaglig när katterna har framåtvikta (foldade) öronoch kan para ut på andra raser i varje generation. Raserna har egen
straffas med böter och fängelse. Detta gäller raserna scottish standard och dessa ska vara utgångspunkten vid val av avelsfold LH/KH (SFS/SFL 73) och ukrainian levkoy (ULV 73) samt djur. Om rasen ska ha egen integritet krävs det att uppfödare
arbetar tillsammans och arbetar etiskt. Vi som klubb kan
övriga raser med framåtvikta öron (EMS-kod 73).
sätta ramar, men det yttersta ansvaret ligger på uppfödare
Vad innebär detta för uppfödare?
av rasen.
Från och med 2021-07-25 gäller: Ingen avel får före-komma Extra läsning om anlaget:
där avkomma kan riskera ärva anlaget för framåtvikta öron. https://www.oarsijournal.com/article/S1063-4584(16)30013Dispens ges ej.
9/fulltext
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”Ett litet varningens ord för alla uppfödare som köper katter från Ryssland just
nu. Det är nästan omöjligt att betala den ryska uppfödaren och det är nästan
omöjligt för dem att leverera en kattunge. Dessutom vet vi inte vilka restriktioner som kan komma framöver med avseende på ryska katter.”

Finns det en koppling mellan
torrfoder och diabetes
Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt riskfaktorer hos katt och kommit fram till att
det kan finnas en koppling mellan vilket foder katten äter och risken att drabbas av diabetes. Men än
behövs mer forskning för att kunna avgöra detta säkert.

Diabetes vanlig sjukdom bland katter

Många katter drabbas av en typ av diabetes som liknar människans typ 2-diabetes. Hos människor är övervikt och brist på
motion faktorer som ökar risken att drabbas av sjukdomen. Nu har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet undersökt
riskfaktorer för diabetes hos katt genom en web-baserad enkätundersökning.
Riskfaktorer hos katter

Man kom fram till att övervikt är en viktig riskfaktor för diabetes också hos katt. Innekatter var drabbade i högre grad än
utekatter, vilket troligen beror på att innekatter är mer inaktiva. Att ha ett glupskt ätmönster, det vill säga att helt enkelt vara
matglad, var också associerat med en högre förekomst av diabetes.
Koppling mellan torrfoder och diabetes

Hos normalviktiga katter kunde forskarna se att katter som åt mestadels torrfoder oftare drabbades av diabetes än katter
som åt främst blötmat. Det är ännu för tidigt att säga om torrfoder verkligen är inblandat i sjukdomens utveckling, men
forskarna anser att fyndet är intressant och behöver undersökas vidare.
Genom att identifiera möjliga riskfaktorer för diabetes hos katt hoppas forskarna på sikt att förebyggande åtgärder kan sättas in i tid för att förhindra att sjukdomen utvecklas.
Hämtat från Agrias hemsida
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ormbett på katt
Är ombett farligt för katt? Många vet inte att huggormsbett är farligt för katter. Här berättar vi mer om
varför och vad du gör om din katt blivit huggormsbiten.
I Sverige har vi endast en giftig orm, nämligen huggormen.
I vissa trakter är den mycket vanlig, till exempel skärgården.
Om din katt blivit huggormsbiten ska du alltid ta den till veterinär!
Under 2021 drabbades ett tusental katter i landet av huggormsbett. Allra flest fall inträffade i Stockholms län, Västra
Götaland, Södermanland och Uppsala län.
Om din katt blir ormbiten - gör så här:

•
•

Håll katten i stillhet.
Sök snarast kontakt med veterinär.

Huggormsbett är farligt för katter

Många kattägare tror felaktigt att ormbett inte är farliga för
katter. I de lindrigaste fallen blir katten bara svullen på platsen
för bettet. Men i svårare fall kan skador uppstå på kroppens
organ. Katten kan drabbas av lever- och njurskada samt blodbrist. Allt detta går oftast över med lämplig medicinering och
vila. I de allvarligare fallen får katten kraftiga lever- och njurskador och även hjärtat kan påverkas. De flesta katter som blivit ormbitna överlever med hjälp av behandling, men tyvärr
inte alla.

nosen eller i läpparna svullnar ansiktet upp mycket kraftigt
och når ett maximum efter ett till två dygn. Läpparna kan
bli minst dubbelt så tjocka och svullnaden kan sträcka sig
ner på halsen. Om bettet tar i en tass svullnar den upp och
svullnaden sprider sig uppåt benet.
Farligast att bli biten i tassen

De flesta tror att ormbett som tagit i läppar och nos är farligast i tron om att svullnaden ska täppa till luftvägarna. Men
så är det som tur inte.
När katten går på benet där ormbettet tagit bidrar musklernas sammandragningar tillsammans med blodcirkulationen
till spridning av giftet. Det är därför det är så viktigt att kattens hålls stilla och inte tillåts gå på benet.

Alla katter kan bli dåliga av ormbett

Iland blir katten biten i ansiktet medan bettet i andra fall tar
i en eller flera av tassarna. Man vet aldrig på förhand vilken
katt som blir dålig men mängden insprutat gift har stor betydelse. En orm hugger sitt byte och sprutar in giftet i såret.
Ormen doserar uppenbarligen olika vid olika tillfällen. Ibland
tycks inget gift alls komma, vid andra tillfällen kommer en
större dos.

Behandling

Symtom på att katten blivit ormbite

Är din katt däremot allmänpåverkad så brukar katten läggas in för understödjande behandling i form av dropp och
smärtlindring.

*

•
•

Behandling beror på din katts symtom. Om inga ytterligare
symtom än svullnad visas och din katt annars mår bra rekommenderar veterinären ofta vila i hemmet.

Svullna
Trötthet
Ömhet

Förr brukade ormbett behandlas med kortison. Det råder
idag olika uppfattning huruvida kortison har någon positiv
effekt vid ormbett eller inte. Diskutera gärna med din veterinär hur just din situation ser ut och vad de senaste rönen
är idag.
Artikeln är hämtad från Agria

Ormgiftet är en blandning av flera gifter eller enzymer som
påverkar blodet så att blodkroppar faller sönder och blodproppar bildas. Blodäggvita läcker ut och det uppstår stora
ödem under buken, bröstet och i benen. Vissa enzymer bryter
ner vävnaderna och under den processen frigörs kroppsegna
substanser som också verkar som gift.
Först märks kanske inte ormbettet så mycket på katten, men
efter ett tag blir katten trött och vill helst ligga ned. Efter någon timme svullnar den bitna kroppsdelen. Om bettet tagit i
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stamBOKFÖRing
Glöm inte att läsa stambokföringsreglerna,
som finns på hemsidan!

STAMNAMN

Ny rutin för NYTT stamnamn

Alla avgifter ska betalas mot faktura.

INNAN du kan ansöka om stamnamn, ska du genomgå
vår uppfödarutbildning.

Alla blanketter, utom stamnamnsansökan, finns
på

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

På hemsidan, under Blanketter finns nu ett antal
uppräschade  blanketter för olika ändamål.

Kontakta sekreteraren på sekreterare@snrf.org

* Ägarändring

Diverse blanketter

* Transferansökan

KOMPLETT REGISTRERINGSANMÄLAN

* Ändring i stamtavla

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

* Ansökan om huskattbevis
* Registreringsanmälan

Ankomstdatum för sist inkomna dokumentet kommer att
gälla!

* Köpeavtal
* Tingningsavtal

AVGIFT

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

Alla är pdf-formulär som går att fylla i på datorn.
När det är gjort, ska blanketten sparas ner på hårddisken under nytt namn och kan därefter mailas vidare.

BILAGOR

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

Leverans av kattungar

Hankattens

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

Honkattens

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

testikelintyg, navelintyg, kopia på stamtavlan om han inte
fått ungar i SNRF tidigare.
navelintyg, stamtavla om hon inte finns i SNRFs stambok.  
I så fall kommer hon att föras över och få ny SNRF-stamtavla.

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.

BESLUT
På styrelsemöte den 18 mars 2021 togs beslut om att inte
godkänna stamtavlor för brittiska korthår om de innehåller rasen scottish fold alternativt scottish straight.
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/tillstandforverksamhetermedhun
dochkatt.4.207049b811dd8a513dc8000452.html
Behöver du tillstånd kontaktas länsstyrelsen i det län du är
skriven: https://www.lansstyrelsen.se/
/Styrelsen SNRF
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WCF-utställningar 2022
Nu har vi kommit igång med utställningarna. De här tre är bokade:
Maj

14 - 15

DanaCat, Danmark

se DanaCats hemsida

Maj

28 - 29

SNRF

Uppsala

3-certsutställning

SNRF, DanaCat, Samvetet

Inte klart

World Show

September 24 - 25

Uppgifter om WCF-utställningar i andra länder kan man se på WCFs hemsida under Show Dates.
Där publiceras datum för alla WCF-utställningar i hela världen.
De utställningar som förekommer närmast oss är de i Estland, Lettland, Tyskland och Finland.
Anmälan kan ofta göras  via föreningarnas hemsidor där det brukar finnas en on-lineanmälan,
Det gäller att ta reda på vad som gäller för att åka till och från övriga länder.

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.

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

26

Mästerkatten 1 - 2022

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

Ordförande:  Hanne Kararsberg
epost: formand@danacat.com

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

4starscatclub@gmail.com

KustKatten - KKN

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

Dessutom finns det ett antal WCF-föreningar i de baltiska länder.
Adressuppgifter finns på WCFs hemsida wcf.de
De nordiska föreningar som tidigare varit med i WCF, dvs HCC, ORKK, FHK och STJR, har
startat ett samarbete utanför WCF.
Vi får tyvärr inte ställa ut på deras utstälningar.

ADRESS- och namnBYTE
Om du har bytt postadress,
emailadress eller namn
hör av dig till vice sekreteraren
vicesekreterare@snrf.org
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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.

