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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
Betgatan 43, 754 49  UPPSALA

sekreterare@snrf.org
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Transfer of Cattery name
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Omregistrering  / Transfer of Pedigree

175:-   (€ 17)
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Ändring begärd av uppfödaren

75:- till 175:- inkl. porto

Valberedning
Louise Guézennec
072-252 43 11
Svanbergsgatan 5
752 31  UPPSALA
epost:
louise.guezennec@gmail.com
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SVENSKT Postgironummer: 11 69 49 - 9
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VID BETALNING FRÅN UTLANDET / Payments from abroad
Nordea
Bic-kod (SWIFT-adress): NDEASESS
Sveriges Nya Raskattförening
c/o Mattsson, Eriksgatan 9 A, S-752 18 Uppsala, Sweden
Konto-Nr: 11 69 49 -9 IBAN SE47 9500 0099 6026 0116 9499

Föreningens officiella mailadress:
info@snrf.org
Adressen till SNRF:s hemsidan.:  www.snrf.org
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fiias funderingar
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. Damen på bilderna här ger
hela tiden orsaken till skratt, på alla möjliga vis.
Det var meningen att matte skulle ta hand
om resultaten från utställningen, dvs skriva
in och göra en resultatkatalog. Det tyckte
inte Sonja och Gustaf, nehej, kom inte på
frågan om de inte fick vara med. Alltså såg
de till att vara med.
Nej, mitt på pappershögen skulle man
ligga, och verkligen visa upp sin stooora
mage, för den är rejäl.
Efter flera försöka gick det väl att få undan
några papper i alla fall, men då kom Gustaf
och bara för att visa sin makt satte han upp
en rejält asgarv. Ha ha ha, tro ingenting,
här är det vi som bestämmer.

Bilder ska vara i upplösningen
300 pixlar/tum
Ansvarig utgivare

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

Framsidan
rOZEHIP'S rOCKSTAR
JUNIOR
ägare /uppfödare

Anita Medqivst-Götlund
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 nr 2
20 augusti 2022

Nåväl, det blev väl en resultatkatalog till slut i alla fall, och kunde läggas ut på facebook-gruppen för utställningarna. Och lika säkert som alltid innehöll den en del
felaktigheter. Som tur är, är de flesta ganska uppmärksamma och säger till så att
man kan rätta felen.
Nästa omgång blir väl i maj nästa år. Till dess önskar jag alla
en skön fortsättningen  på sommaren.
Det här bladet blev flera veckor försenad, delvis beroende
på hjälpen från de där två fyrfotingarna.
Fiia

Sköt om er
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DEAR MEMBER OUTSIDE
SCANDINAVIA
Summertime and so hot here in our area that it is difficult to even go out during the day! Not a single
cloud in the sky and nearly no wind. And this whether is supposed to continue!
We had a lovely show in the end of May in Uppsala. Not so many cats that we did expect, but good enough for two nice
days with friends again. Since it was two and a half year since the previous one, we were all a little nervous, but it went on
well. Our judges did a wonderful job and I think the exhibitors were pleased with a double judgement on Saturday and with
WCF-rings both days, that were very popular!
General Best cat on Saturday was a beautiful you British Longhair male and on Sunday a lovely Japanese Bobtail.
With the double judgement on Saturday we could deliver 88 titles on Sunday in different classes.
Then to the sad news; we had to cancel the planned WS in September, just due to the fact that we are not welcome to rent
a show hall for animals anywhere in this area. This is nowadays only possible during the summer season May until end of
August.  But we have already planned for the 2023 shows to take place in beginning of May and end of August and hope to
gather our friends here in Uppsala again.
Wish you all a pleasant summer!
Wiveca

From Show in Uppsala

From Show in Poland
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ORDFÖRANDEN
HAR ORDET
Hej alla SNRF-medlemmar
Oj vilken värme vi fått lagom till midsommar! Här på verandan är det +36 grader trots att termometern sitter i skuggan. Törs
man säga att det är lite för mycket av det goda?
Nu har vi äntligen genomfört vår första utställning på över två och ett halvt år! Det kom inte riktigt så många katter som vi
trodde, men det blev två fina dagar med härlig stämning. Med ett så kallat dubbelcert på lördagen, blev det verkligen en
kickstart för många kissar, ja en hel generation egentligen, som kunde erövra en titel på söndagen. Vi delade ut hela 88 titlar
i olika klasser till fina katter och glada ägare.
Och när det gäller WCF-ringarna var de lika populära som de var före pandemin, kanske ännu mera.
Våra domare gjorde ett fantastiskt jobb, både vid bord, i ringar och i final, så jag tror att de allra flesta var jättenöjda med
dagarna.
Så till det tråkiga: Vi tvingades ställa in vår höstutställning i september helt enkelt av det skälet att vi inte var välkomna i
någon som helst lokal inom rimligt avstånd från Uppsala. Det är en stor skandal att vi inte kan få utöva våra aktiviter någonstans, utan att det ska skyllas på denna eviga allergi. Jag har fått lära mig från byggkunnigt folk att i de moderna sporthallarna med ventilation, cirkulerar luftmassan ca 4 000 ggr per dygn.  Det betyder att om vi lämnar på söndagen och en
skolklass spelar boll på tisdagen, har luften gått runt 8 000 ggr! Jag säger inte mer.
Men vi tar nya tag och planerar nu för två utställningar 2023 under sommarsäsongen, då vi redan bokat Uppsala Boulehall
första helgen i maj och sista helgen i augusti. Och vi hoppas få en World Show godkänd till majutställningen.
WCF Generalförsamlingsmöte går av stapeln den 19-21 augusti.  Vi som kommer att delta för SNRF är undertecknad och
Mia Lööf. Vi har inte fått någon dagordning ännu och inga motioner, som ska upp för behandling. Men Mia kandiderar som
revisor i förbundet och jag själv till ledamot av utställningskommittén. Vi får se hur det går och vi ska försöka få till ett referat
till Mästerkatten nr 3.

Källbokatterna hälsar att det ÄR FÖR VARMT NU!
På eftermiddagarna ser man inte en katt, eftersom de bara ligger och sover och knappt ens kommer sig för att öppna ena
ögat, när man försöker säga hej till dem. Desto mer fart blir det på kvällen när det svalnat av lite. Som tur är, har jag en dörr
till kattgården som kan stå öppen hela natten. Då är det spännande att sitta ut och spana minsann!

Ha en fortsatt trevlig sommar och krama katterna!
Wiveca
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Resan till Wroclaw, Polen
2022-05-15
Äntligen fick vi resa på en utställning. Sen pandemin började har vi inte varit på någon utställning sedan 1 mars 2020, dÃ¥ vi var i Danmark.
Förra sommaren förlorade jag tyvärr mina två skogisar Nisse och Aslan. Kvar Ãr Cajsa, min Maine coon
som precis fyllt 14 År(!).
I vintras flyttade två¥ tjejer in som är av rasen Maine coon. En svartsköldpadda som heter SE*Nilegardens
Edith och en mönstrad blåpadda som heter Rosenhills More Than Words. Dom kallas för Sandy och
Daisy. Alla dessa tre fick följa med till Polen.
Egentligen var det planerat att vi skulle ha åkt till Danmark den helgen men den utställningen blev tyvärr inställd och istället kollade jag runt om det fanns någon annan utställning som vi kunde åka på¥, vi
hade ändå inget planerat den helgen och vi ville så gärna åka iväg.
Det var jag och min pappa Anders Ljunggren som åkte. På fredag morgon fick katterna besöka veterinären för att bli godkända för att åka iväg och få en stämpel i passet som man måste visa upp i incheckningen på utställningen och det var inga
problem. På fredag kväll tog vi färjan ifrån Karlskrona till Gdnyia, framme tidigt på lördag morgon, därifrån är det 58 mil till
Wroclaw så det tog sin tid men katterna var så duktiga!
Vi åkte färst till arenan där utställningen skulle hälla till och vi hjälpte även till lite och plocka upp burarna, för det fick vi paxa
2 burar så vi skulle slippa gå runt och leta på morgonen efter.
Vi sov 2 nätter på Scandic, som hade glas ifrån Ikea och deras restaurang heter Stockholm, så det var lite skoj. Den största
frukostbuffen vi varit med om!
Utställningen varade bara en dag (en söndag) men det räckte för det var en läng och varm dag! Man hade chans att ta en
extra cert så det gjorde dom yngre tjejerna.
Båda hade blivit över 6 månader så dom tävlade i klassen 15 (CACJ) och Cajsa tävlade som Veteran. Det var bara inte en
kattutställning i arenan utan det var en djurmässa, blandat med djur, hundar, reptiler m.m. Men vi hann inte se dom andra
djuren, vi ville nÃ¤ra tjejerna hela tiden plus det var en väldigt massa besökare så det var kö överallt.
Det var 5 domare. Vi hade träffat dem flesta av domarna som även kände
igen oss.
Mina katter klarade alla cert och alla blev även nominerade och skulle upp i
panelen senare. Emellan där var Cajsa uppe i kastrat-ringen där det bara var
5 som tävlade. Cajsa kom på 2:a plats! På första plats kom en perser som var
den näst äldsta katten på utställningen, Cajsa var äldst av alla så det roligt
att de äldsta kom 1:a och 2:a!
Sedan var det ungdjursringen och där var det inte så bra planerat, dels för
alla besökare var ivägen och så skulle vi stå och hålla i katterna hela tiden, vi
är vana att ha dom i buren och sedan ta fram dom. Tjejerna tyckte inte om
att det var så trångt och varmt. Ingen av dom tog tyvärr någon placering.
Sedan var det dags för finalen. Cajsa blev Bästa Veteran totalt och fick en fin
pokal, kokard och lite annat smått och gott. Sedan skulle tjejerna upp och
dom tävlade emot 3 andra honor så det var tuff konkurrens! 4 domare röstade och 1 röst fick Daisy och dom 3 andra röstade på en röd sibbe, den sibben vann dessutom över hanen. Best in Show totalt tog en Highland Fold.
Det var en lång resa hem så vi kom hem väldigt sent på måndagsnatten.
Men allting gick bra. Nästa utställning är i Uppsala som SNRF arrangerar.
Det ska bli så kul att få träffa alla!
Kajsas bästa veteran-priser
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Två bilder från Catos utställning i Finland

Lilo

Sixten
Kajsa
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Att importera ny avelskatt – inte
svårt men heller inte alltid helt
enkelt....

Det man bör tänka på....
*Du hittar en jättefin kattunge på nätet – hur kommer det sig att den där fantastiska kattungen ligger ute till försäljning?
Ställ frågor till uppfödaren!
* Ta reda på så mycket du bara kan om uppfödaren. Köp inte en kattuge från en uppfödare om du inte hittar någon som
kan ”gå i god” för dennes uppfödning för. Kontakter är viktiga! Att köpa en kattunge av en uppfödare du saknar goda
referenser för, kan bli en dyrköpt erfarenhet.
* Betala inte in handpenning i förskott OM du inte vet att det är en uppfödare att lita på.
* Vill du köpa en avelskatt, så gå inte med på vilka restriktioner som helst. Rådfråga gärna någon annan uppfödare!
Om du nu hittat en bra avelskatt, hur går du då vidare?
* Fråga vilka hälsotester (t.ex. för HCM) som gjorts på föräldrarna men även vilken hälsokontroll som gjorts på den lilla
kattungen när det är dags för leverans.
Det är även en god idé att fråga vad kattungen har för blodgrupp (särskilt viktigt om det gäller en blivande avelshane) samt
(gäller brittiskt korthår) om den bär långhårsanlag. Är uppfödaren osäker, be att kattungen testas innan du bestämmer dig.
Är det en ansvarsfull uppfödare gör han/hon detta. Många uppfödare utomlands testar de kattungar som är aktuella för
avel, utan extra kostnad för den tilltänkta köparen. Andra begär att köparen skall stå för den extra kostnaden, men det är
det isf värt.
* Ultimat är det om du kan åka titta och titta på kattungen när den är liten, ca 6 veckor. Kan du inte det pga avståndet, åk
hem till uppfödaren när det är dags för hämtning. Försäkra dig om att det är den katt du är lovad och inte någon annan. Be
att få träffa föräldrarna (åtminstone honan) och bilda dig en uppfattning om hur det ser ut i katteriet. Kolla hur kattungen
samt de andra katterna ser ut hälsomässigt. ögon, päls och allmänt hull.
* Är du tveksam, backa köpet!!! Även om det betyder att du gjort resan ”i onödan”.
När det är dags att ta hem kattungen så måste man veta vilka regler som gäller. Här är utdrag från Jordbruksverkets sida.
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Checklista (gäller för införsel från EU -land)
• Djuret ska vara id-märkt
• Djuret ska ha en giltig vaccination mot rabies som ges tidigast vid 12 veckor och därefter skall det ha gått 21 dagar.
• Djuret ska ha EU-pass för sällskapsdjur (djur som reser från ett land med EU-villkor som inte utfärdar pass ska
istället resa med blankett E9.207)
Införsel från Norge – läs på Jordbruksverkets hemsida.
Införsel från länder utanför EU – läs på Jordbruksverkets hemsida.

• Hundar och katter ska anmälas hos tullen
Detta är något man inte får missa. Här är en länk där du kan anmäla införsel...
https://privattjanster-djuranmalan.tullverket.se/#!/start
Du måste kunna visa upp ditt anmälningsnummer och djurets EU-pass för sällskapsdjur om en tulltjänsteman ber
om det, men du är inte skyldig att tillkalla en tulltjänsteman om tullkontrollen inte är bemannad.
Om du blir stoppad i tullen och INTE kan uppvisa det anmälningsnummer du skall ha från tullverket, så kan det bli
tråkigheter, så det är bra att ha alla sina tillstånd i ordning.      
Att importera från UK....
är en historia för sig. SAS uppgav vid kontakt, att man inte får ta med ett djur i kabinen från Englands flygplatser.
Det var en nationell bestämmelse. Katten måste flyga som cargo och man måste anlita särskilda företag som ska
hjälpa till med det. Det kan vara lika dyrt som katten kostar, ca 16 000:- (2018). Man får inte heller ta med sig katt
på tåget mellan England och Frankrike. Det finns personer i t.ex. Tyskland som åker över regelbundet till UK med
bil och hämtar katter. Det kostade 2018 ca 7-8000:-/ katt.
Men enligt Lufthansa så går det alldeles utmärkt att ta med en kattunge i kabinen och det kostar ca. 600:-. Det har
också framkommit att det finns fler flygbolag som tar katter i kabinen, även från Heathrow. Så hör dig för hos flera
flygbolag så du inte anlitar en transportör för onödigt dyra avgifter.
Att importera en katt är spännande och jätteroligt när allt går bra. Det gäller bara att vara noggrann.
Marianne Johansson
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Söndagens best of best

bästa kull - europeiskt korthår

11

Mästerkatten 2 - 2022

Bakom kulisserna,
dvs kafeterian och
hjärntrusten

På bilden nedan årets
rookie, ingen helt
lyckad insats
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BRITTRINGEN
Brittringen är en idéell förening, öppen för alla som är intresserade av raserna brittiskt korthår och/eller brittiskt långhår.
Brittringen vill verka för att öka intresse och kunskap om de båda syskonraserna och
för ett ökat samarbete med övriga brittrasringar i Sverige och Norden.
Den nya styrelsen vill hälsa alla välkomna att läsa mer om föreningen och vad vi erbjuder våra medlemmar, på vår hemsida
www.brittringen.nu.
Den nya styrelsen består av:
Anna Sjöqvist - ordförande
Louise Guezennec – vice ordförande
Marianne Johansson – sekreterare
Vibeke Östvik - vice sekreterare
Sara Westlund – kassör
Anita Medqvist Götlund – ledamot
Funktionärer:
Dagny Dickens – Revisor
Robert Götlund – vice revisor
Henrik Johansson – webmaster
13
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Uppsala fick ny boulehall, som togs i bruk i oktober förra året. Det doftade gott och nytt när vi besökte
hallen första gången.  Hallen är ljus och fräsch, inga trapport eller höga trösklar finns att klättra över. På
baksidan finns en stor port, som underlättar när man ska lasta in och ut alla grejor.
En annan tilltalande detalj var, att inga nycklar behövdes. Vi fick en kod att öppna dörrar och portar
med.
Inne i hallen finns gott och sittplatser, ett jättebra kök, flera toaletter och andra utrymmen. Framför allt
ligger allting i ett och samma plan.
Allt detta kändes som en belöning för jobbet att gå igenom all utrustning. Det var extra mycket jobb den
här gången. Orsaken var garaget under vintern hade invaderats av råttor - jo, råttor inte möss. Massor
med saker måste slängas bort, så det blev ett antal turer till närmaste sopstation. Och en hel del måste
ersättas med nytt.
Det stora jobbet var dock att "diska" alla burar. De
förvaras i rullvagnar, som kördes ut en och en, burarna plockades ur och ställdes upp på gatan, och
så sprutades de med högtrycksspruta. Vibeke, som
körde sprutan gick före, och jag kom efter med en
diskborste. Det såg allt lite komiskt ut, grannarna
tittade lite undrande på vad vi sysslade med, men
det var ända sättet att få burarna rena. Vi passade
också att kassera en del trasiga burar. En rullvagn
med burar är dock fortfarande otvättad, men både
tiden och orken tog till slut ut sin rätt.
Efter att ha städat bort all råttlort har det som
kunde behållas packats i plastbackar, ingenting
ligger längre i kartonger och kassar. Och inget ont
som inte har något gott med sig, vi blev av med en
massa onödiga prylar, vilket reducerade mängde
backar.
Att antalet kollin hade minskat märktes tydligt efter det att allt hade packats in i garaget igen. Nu
finns det  gott om utrymme.
För rättvisans skull måste väl tilläggas att en del
backar finns på annat håll.
I maj nästa år är det dags igen, att lasta in allt i en
lastbil och köra till boulehallen.
14
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Uttagning av Best of best

och vinnare blev Rozehip's rockstar junior
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Bärsärkar Berättar – del 5
God dag på sig gott folk!

Tidigare har ju Icebug varit den som lämnat hyfsat regelbundna rapporter om det typ semi-organiserade kaoset här hos oss på Furulid, men då hon fått en alldeles egen knypplande pensionär och flyttat
hemifrån, så föll det på mig Pimkie (Himmelska Enya) att ta över hennes roll så uppdateringar kan fortsätta flöda.
Jag är ganska ny här i huset. Min matte åkte ner till min uppfödare Emma Andersson och hälsade på mig en novemberkväll
förra året. Jag var 6 månader gammal och jättesöt, matte hade kört jättelångt och blev jättekär, så när hon åkte hem fick jag
följa med.
Det knorrades en del från de andra katterna här när jag flyttade in,
Inuikii knorrar fortfarande, men hon är ju ryss så hon förstår väl inte
bättre... Jag tyckte det var lite läskigt till en början, men nu är jag äldre
och tuffare så jag bryr mig inte så mycket om hennes skrämselförsök
längre. Jag brukar chilla på övervåningen med matte eller på balkongen tills hon somnat (Inuikii alltså, inte matte. Matte är osams med John
Blund eller något och somnar typ aldrig...), och sedan tar jag över huset!
Min matte påstår att jag är den klumpigaste katt hon någonsin träffat, bara för att jag har en förmåga att trilla ner från saker, typ allt, typ
ofta.
Jag hävdar bestämt att det inte är mitt fel varken att möbelkanterna
kommer för fort eller att gravitationen exixterar! Jag menar, skall man
verkligen behöva kolla var man sätter tassarna hela tiden, det skulle
ju ta en evighet!? Jag har fyra tassar men bara två ögon, you do the
math...
Matte har dessutom en plan vad jag förstår, att jag skall bli mamma till
ett gäng mini-Pimkie:sar i framtiden. Detta kräver tydligen en massa
förberedelser för att ta reda på om jag är lämpad för det, en massa
bokstavskombinationer som HCM och PKD och sånt. Plus att det tydligen skall fastställas om jag är snygg nog? Något förvirrande kan jag
tycka, att det krävs någon form av utomstående bedömning för det,
jag menar vem som helst kan väl se att jag är söt som socker!? OCH
trevlig, OCH rolig! Den påstådda klumpigheten lämnar jag utan kommentarer...eller möjligtvis med ett "pass"... Är det någon som ens vet
om klumpighet är ärftligt liksom?

Pimkie på äventyr

I alla fall så är kontentan av detta att vi för några veckor sedan åkte på äventyr matte och jag, till Uppsala, på något som
heter "utställning". Tydligen någon form av skönhetstävling för katter. Hon släpade med sig grabbarna Sorel och Ecco också,
aka Airis Hacker och Yrvädret's Ygg, grabbar
med taskig äventyrs-attityd om du frågar mig.
Jag menar, här bjuder matte på värsta coola
grejen med resa, boende i barnfamilj hos hennes moster, miljöombyte, massa roligt folk att
titta på och gosa med, skitgod mat, en riktig
toppenhelg liksom! Och vad gör de?

Sorel lägger sig under mys-igloon och
tjurar. Inte i, UNDER!
Och Ecco var mest bara otacksam och kissade
i transportburen och skrek hela nätterna för
att ingen lekte med honom...OCH snodde allt
som vägde under typ 1 kg i Flisans rum där
han bodde under helgen. Flisan hävdar att det
fortfarande är saker som är spårlöst försvunna, Ecco menar att hon ljuger. Hon är barn och
har troligtvis bara livlig fantasi säger han...
Matte i sin tur var skitnervös. Hon skyllde på
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något som hette "pandemi" som tydligen bar allt ansvar för att hon inte ens kom ihåg hur man monterade upp burskynkena
på utställningsburarna. Alltså, hon har sytt dem själv, man kan ju tycka att det borde vara hennes ansvar att komma ihåg
hur sjutton man sätter ihop dem!? Men upp kom de i alla fall, tydligen hade moster Helena som förutom logi även stod för
"kattistentandet" (katt-assistentandet) hela helgen, någon form av lugnande effekt på matte så att hjärnan slutade koka och
kunde fungera i alla fall hjälpligt.
Jag tyckte i alla fall det hela var skitspännande, det hände ju saker hela tiden liksom! Och matte fick lappar där det stod att
de som bodde vid borden, de som tittade och klämde och kände på mig och pratade på något konstigt språk som inte lät
som mattes, också tyckte jag såg rätt hyfsad ut. Jag kan väl tycka att deras smak inte var helt oklanderlig då de ansåg att
massa andra katter var mycket snyggare än jag, men de ansåg i alla fall att jag höll måttet för att få sk "certifikat", och på
söndagen fick jag en blågul rosett som det stod CHAMPION på. Ecco fick en han också.
Sorel hade ju redan på förhand bestämt sig för att inte gilla en enda sekund av det här han, så han fick ett sådant där certifikat han också på lördagen, sedan lät matte honom och hans taskiga attityd slippa vara med på söndagen. Men då hade han
i alla fall uppgraderat från att ligga under igloon till att ligga i den. Och sett sig omkring en gång.
Matte var i alla fall superlycklig, både över att ha fått ihop burskynkena och över resultatet, så hon åkte hem med ett leende
som knappt fick plats i bilen! Fattar inte riktigt varför hon var stolt, det var ju vi som var snygga liksom, men det är tydligen
så det funkar i kattvärlden.
Så ja, detta är er nya korrespondent Pimkie, nybliven champion, som säger tack för idag, slut för idag. Höres!

/Pimkie, Yrvädret's Brittiska Bärsärkar

Vi som blev champion
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Ny lag vid försäljning av
levande djur
Den nya lagen kommer att införliva EU:s senaste direktiv på konsumentområdet. Det innebär att mindre
stränga regler ställs på begagnade varor och för levande djur. Vad gäller levande djur införs ändringar i
den svenska Konsumentköplagen, vilket bedöms ha stor effekt på försäljning av levande djur.
Hårdare undersökningsplikt

I den nya lagen införs en särreglering för levande djur, vilket innebär att:
"Den omvända bevisbördan på fel som visar sig inom viss tid från köpet blir två år, men för levande djur behålls
den tidigare regeln om sex månader. För levande djur som kostar mer än en tiondel av prisbasbeloppet (det vill
säga över 4 830 kronor för 2022) införs en möjlighet att helt avtala bort presumtionen. Om parterna nyttjar
denna möjlighet till att avtala bort presumtionsregeln om ursprungligt fel, kommer alltså köparen behöva bevisa
att ett fel uppkommit före köpet, precis som enligt köplagen."

Dessutom är det nya regler som gäller kring undersökningsplikt:
"En undersökningsplikt införs som innebär att om en konsument inte har undersökt djuret innan köpet eller utan godtagbar
anledning inte har följt näringsidkarens uppmaning att göra det, inte har möjlighet att åberopa ett fel som han eller hon
borde ha märkt vid undersökningen. Detta gäller dock inte om näringsidkaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot
tro och heder. En likadan regel finns redan idag i köplagen."
Använd anpassade avtal

Köp som ingåtts före den 1 maj 2022 omfattas fortfarande av den gamla konsumentköplagen från 1990.
Om en uppfödare sålt en katt den 1 maj eller senare, finns möjlighet att använda den nya lagens regler
om undantag för levande djur – detta genom att införa klausuler i avtalet.
SNRF har reviderat vårt rekommenderade köpeavtal och det kommer inom kort att finnas tillgängligt på vår
hemsida.
Presumtionsregeln i Konsumentköplagen:

Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades skall anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art.

”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.”
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Även katter kan vara fundersamma och undra var de är
och vad osm pågåt
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Så upptäcker du artros hos katt
Kissar katten plötsligt inne, eller fräser när den klappas? Då kan den ha ont av artros. Det visar ny, svensk
forskning som syftar till förbättrad diagnostik och behandling av artros hos katt, som kan vara svårt att
upptäcka. Forskningen har finansierats av Agrias & SKKs forskningsfond.
När väl diagnosen är ställd, startar arbetet med att skapa en
bra livskvalitet för katten. Det görs dels med hjälp av smärtstillande och antiinflammatorisk medicin. Dessutom anpassas miljön för att underlätta för katten.
- Det går att göra enkla sjukgymnastikövningar och förändringar som gör stor skillnad för katten – artros är inget sista
steg i kattens liv. Det går att göra mycket för att skapa bra
livskvalitet för en katt med artros, menar Sarah Stadig.
En iakttagelse i studien, som finansierats av Agria och
Svenska Kennelklubben, är att många katter som drabbas
av artros är överviktiga. Just sambandet mellan artros och
övervikt är studerat på hund och människa, men ännu inte
på katt.

Artros hos katter är mycket vanligare än man kan tro – så
många som 60 procent av alla 6-åriga katter har artros visar
en holländsk studie från 2011. Men få katter uppvisar symptom i form av hälta. Istället kan katten bete sig annorlunda.
Beteendeförändringarna kommer successivt över tid och är
både diffusa och svårtolkade för kattägaren. Det händer till
exempel att kattägaren söker veterinär med funderingar om
urinvägsproblem, när det i själva verket är artros som gör att
katten inte kan ta sig i och ur kattlådan.

Så upptäcker du och underlättar för en
katt med artros

•
Katten slutar gå på lådan. En kattlåda med låg eller ingen kant, gör att katten enkelt kan ta sig i och ur lådan.

- Katter är duktiga på att dölja sina symptom, särskilt om de
tas ur sitt ordinarie revir och åker till klinik. Därför är kattägarens erfarenheter i hemmet viktiga när vi ska ställa diagnos
om artros. I vårt forskningsprojekt testar vi bland annat fyra
olika livskvalitetsformulär, där kattägaren får svara på ett antal frågor som gör det lättare för veterinären – i kombination
med undersökning och röntgen – att ställa diagnosen artros,
säger Sarah Stadig, veterinär på SLU.

• Katten hoppar ogärna upp eller ner från höga höjder
som bord eller fönsterbrädor. En gångbräda eller pall underlättar.
• Katten får sämre humör mot andra djur eller människor i hushållet. Med medicin och motion brukar det goda
humöret komma tillbaka.
• Katten blir mer inaktiv och sover mer än tidigare. Med
medicin och sjukgymnastik brukar den bli piggare. Ett sätt
att aktivera kan vara att ge maten i en foderboll.

I projektet används även tryckmatta för
att analysera katternas gång.

• Katten blir sämre på att tvätta sig på vissa delar av kroppen. Med medicin och sjukgymnastik ökar rörligheten.

På så sätt kan man jämföra hur friska katter och katter med
artros skiljer sig i sin gång. Det är en viktig del i forskningen, eftersom det man ser på röntgen inte alltid stämmer
överens med hur mycket besvär katten har av sin artros.
Att ställa diagnosen artros på katt är alltså en utmaning!

• Katten är överviktig och rör sig lite. Det verkar finnas
ett samband mellan artros och övervikt. Hjälp katten att gå
ner i vikt med mer fysisk aktivitet och anpassad kost.
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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
24

Mästerkatten 2 - 2022

25

Mästerkatten 2 - 2022

WCF-utställningar 2023
Vi har bokat  de här två utställningarna för nästa år:
Maj

7-8

SNRF

Boulehallen i Uppsala

World Show - preliminärt

Augusti

27 - 28

SNRF

Boulehallen i Uppsala

dubbelutställning

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, Litauern Tyskland, Polen och Finland.
Anmälan görs  via föreningarnas hemsidor där det finnas en on-lineanmälan, eller via WCFs utställningsprogram
Best Cat.
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
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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.

