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REDAKTÖREN HAR ORDET

Som du redan har märkt är det mycket
som är nytt. Sedan årsmötet har klubben
en delvis ny styrelse. Vilka vi är och hur
du kommer i kontakt med oss kan du se på
nästa sida.
Även formatet för Löpsedeln är nytt.
Vi har bestämt oss för att prova att skicka
ut Löpsedeln i pdf-format till alla medlemmar istället för att skicka den i pappersformat. Fördelarna är många. Tidningen kan
komma oftare, den blir betydligt billigare (ja,
gratis faktiskt) och bäst av allt - alla bilder är
i färg!
Vi hoppas att du är nöjd med de här förändringarna och att inte tvekar en sekund
att höra av dig om du har något du vill
ändra på, läsa om, skriva eller tipsa om.

Vår ambition i styrelsen är att få er medlemmar att känna er delaktiga i en levande
förening. Därför har vi ansträngt oss vårt
yttersta för att hitta på spännade aktiviteter. Mer om vad som är aktuellt just nu
kan du läsa på sidorna 6 och 7. Observera
det snabba anmälningsdatumet till DjurHobbys första bonuskväll!
Ett annat försök för att öka kontakten mellan oss medlemmar är att intervjua någon
av er medlemmar. I det här numret intervjuas S*MyTwigg’s som föder upp Cornish Rex. Vill du bli intervjuad nästa
gång? Skicka ett mail till celinaf@fraset.se
Jag hoppas att du får en trevlig stund
tillsammans med det här numret av
Löpsedeln.
/Celina Fällbom
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Fotot på framsidan är taget av
S*MyTwigg’s och föreställer
två att katteriets katter; Elvira

(S* Qurra Moya´s Urd) och Allan
(S*Brave new curl Evil doer).
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Den nya styrelsen
Ordförande/
Utställningsekreterare:
Mariann Karlsson
Väsbygatan 13 A
733 38 SALA
0224-173 60
mariann@fraset.se

Ledamot/
Avelsekreterare:
Hanna Emilsson
Melongränd 10
175 49 JÄRFÄLLA
08-580 318 56
hanna@fraset.se

Vice ordförande/
Webmaster/
Medlemsansvarig:
Kenneth Wikström
Peterson-Bergers väg 39
756 49 UPPSALA
018-130713
kenneth@fraset.se

Ledamot/Redaktör
för Löpsedeln:
Celina Fällbom
Frodegatan 16 b
753 27 Uppsala
018-511 229
celinaf@fraset.se

Kassör/Medlemsansvarig:
Ann-Sofie Hååg
Simonsbo
740 22 BÄLINGE
018-35 82 18
Annsofie@fraset.se
Sekreterare/

Suppleant:
Margot Blideros
Åsvägen 44
733 75 Möklinta
0224-80107
margot@fraset.se

Sekreterare/Medlemsansvarig:
Annika Broberg
Apelsinvägen 2
741 31 KNIVSTA
018-500592
annika@fraset.se

Suppleant:
Celina Jacobsson
070-3993574
celinaj@fraset.se

Medlemsavgift och klubbens postgironummer: Huvudmedlemskap: 320 kr.
Blir du medlem efter 1oktober gäller medlemskapet även för kommande år.
Familje-/stödmedlemskap:100 kr. Klubbens postgiro nr: 105310-7 Fräsets Kattklubb
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RASPRESENTATION:
BURMAKATTEN
Text: Ylva Stockelberg
Foto: Cia Lindroth

Katter som liknar burman har länge funnits i Burma, Thailand och Indien. År 1930
kom katten Wong Mau från Burma till
USA. Hon väckte stort uppseende med sin
korta glänsande bruna päls och sina lysande
gula ögon. En intresserad grupp vetenskapsmän och erfarna uppfödare började
avla på katten. Då hon var den enda i sitt
slag beslöt de att para henne med en siames.
Det tog år av arbete för att få fram rena
burmor. 1936 godkändes burman av amerikanska kattförbundet CFA. 1957 kom den
första burman till Sverige.
Burman är en elegant katt. Pälsen är kort,
sidenglänsande och tätliggande utan underull. Katten är mycket muskulös. Den väger
betydligt mer än dess utseendet tyder på.
Unik gen dämpar pälsfärgen

Burman har en unik gen som dämpar alla
pälsfärger. En brun burma är genetiskt sett
svart. Burman finns förutom brun i blå,
choklad, lila, röd, creme, brunsköldpadd,
blåsköldpadd, chokladsköldpadd och lilasköldpadd. Burmafärgen är temperaturkänslig. Kattungarna som legat varmt i honans
mage föds ganska ljusa. Burman mörknar
upp till två års ålder.
www.fraset.se

Brun var länge den enda burmafärgen som
fanns. År 1955 dök den första blå burman upp i England. På 1970-talet kom de
övriga färgerna efter att uppfödare i England aktivt parat in katter med anlag för röd
pälsfärg och uppfödare i USA tagit fram
burmor i choklad och lila färg.
Speciell ögonform

Ögonen ska vara lysande och gula. Även
här spelar burmagenen in och dämpar
ögonfärgen. Man ser aldrig orange ögon på
en burma. Ögonfärgen bleknar också med
åldern. Bäst är den vid cirka ett års ålder.
Därefter får de flesta burmor en mer gröngul ögonfärg. Ögonformen är speciell hos
burman. Nedre ögonlinjen är rundad medan den övre är rak.
Burman ska gärna ha rundad panna så att
den ser ut att titta under lugg. Den ska ha
ett markerat stop, brytning, vid näsroten.
Öronen lutar lätt framåt. Bringan är rundad. Bakbenen är något högre än frambenen. En glad burma håller gärna svansen
i en båge över ryggen.
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Glad katt som älskar värme

Burman är en glad katt som älskar alla. Den
kan ibland ha svårt att sysselsätta sig själv.
Den vill gärna ha sällskap och går bra ihop
med barn, hund och andra katter. Burman
vill ha mycket stimulans och trivs oftast inte
som ensamkatt.
Burman älskar människor. Den ligger gärna
i knä, inte bara i mattes eller husses. Den
brukar charma gäster genom att snabbt slå
sig ner i deras varma knän. Överhuvudtaget
tycker den mycket om värme och kan sommartid ligga på ett solhett plåttak. Vintertid
ligger den gärna i närheten av ett varm element eller på värmedyna. Men ligger burman med sin temperaurkänsliga päls alltför
mycket på magen på en värmedyna får den
ljusare mage.
Tyvärr löper burmahonorna ofta, gärna,
tidigt och högljutt. Lösningen är att sällskapskatten kastreras och avelshonan får
p-piller mellan kullarna.
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gnåg åP
tesärF i
VÄLKOMNA TILL DJUR-HOBBYS
FÖRSTA BONUSKVÄLL!

Dag & tid: Torsdagen den 10 april 2008
klockan 19 till ca 21
Plats: Djur-Hobby, Stångjärnsgatan 11

Anmälan för Fräsetmedlemmar till kenneth@fraset.se

Skriv i anmälan ert namn, telefon och hur
Veterinären Börje Rembacken kommer och många ni är som kommer.
håller ett föredrag om tandsten och fästingHoppas ni kan komma på en trevlig och
problem.
lärorik kväll!
Specialerbjudanden kommer att finnas i
M.V.H Djur-Hobby
butiken från bland annat leverantörerna
Meldgaard och Royal Canin. Erbjudandena
OBS! KORT DATUM TILL SISTA
gäller endast denna kväll.
Vi bjuder på kaffe/the och kaka.

ANMÄLNINGSDAG som är tisdagen
1 april 2008.

grillkväll

Kom på
och träffa andra medlemmar i klubben!
När? 14/6 2008
Var? Hemma hos Ann-Sofie Hååg (klubbens kassör) i Simonsbo, Bälinge.
Hur? Ta med det du vill grilla och dricka. Klubben bjuder på tillbehör! Möjlighet att
ordna sovplats, inomhus eller i tält, finns för den som vill.
O.S.A. senast: 2/6 2008 genom att skicka ett mail eller ringa till någon i styrelsen.
Klubben bjuder på tillbehör (potatissallad, plastbestick, kaffe etc) och medlemmarna
tar med det de vill grilla och dricka.
www.fraset.se
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På gång
i Fräset
Siames och orientalgruppen inbjuder till
årsmöte samt föreläsning med Bodil Ström Holst.
Den 19 april 2008 på Bagarmossens djursjukhus.
Dagens upplägg:
13.00- 15.00 Föreläsning om kattsnuvor med Bodil Ström Holst, Leg vet, VMD, Dipl
ECAR. Specialist i reproduktion hund och katt.
15.30- 16.30 Rundvandring på Bagarmossens djursjukhus.
Det är viktigt att Du kommer i tid då vi måste hålla oss till tidsschemat.
Anmälan till Jill Back la.bell@yahoo.se tfn: 0171-566 55. Senast den 11 april.
Ickemedlemmar 100 kr, betalas på SOG pg 19 06 32 - 0
Bagarmossens Djursjukhus
Ljusnevägen 17
128 48 BAGARMOSSEN
www.djursjukhus-sthlm.se
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intervjuserie med

klubbens
medlemmar – först

ut är S*MyTwigg’s
Text: Celina Fällbom
Foto: S*MyTwigg’s
Myra och Twiggy Dessjack är duon som döljer
sig bakom stamnamnet S*MyTwigg’s.

Varför bestämde ni er för att bli
uppfödare?

Egentligen har vi varit djuruppfödare sedan
vi var små, men just Cornish Rex är nytt för
oss. Vi har alltid haft ett brinnande djurintresse och lagt ner nästan all vår tid på våra
djur. Vi är uppvuxna med djuruppfödning
och det har gett oss mycket värdefulla erfarenheter. Innan vi beslutade att satsa på
just Cornish Rex har vi fött upp kaniner,
hamstrar, marsvin, möss, råttor och hästar
hemma på gården i Vingåker. Sista bebiskullen var en fantastisk råttfamilj. Vår underbara avelshona Belladonna blev mamma
till 14 toppenfina bebisar innan olyckan var
framme. Helt plötsligt började alla råttorna
nysa. Det visade sig vara mycoplasma, som
är en obotlig smitta. Våra råttor lämnade
ett tomrum som känndes omöjligt att fylla
igen... tills vi snubblade på rexkatterna. När
första cornishen klivit in i våra liv var planerna igång, och nu har vi ett katteri.
Berätta om bakgrunden till ert stamnamn.

www.fraset.se

Det efterlängtade stamnamnet S*My
Twigg´s godkänndes av SVERAK 25 Februari 2008. Stamnamnet är en sammanslagning av våra förnamn Myra och Twiggie. Vi
tyckte att My Twigg´s lät snyggt och speciellt. Det låter Cornish Rex helt enkelt!
Vad har ni för mål med er avel?

Vårt mål är att främja en sund avel där
tyngdpunkten ligger på katternas välbefinnande, mentalitet och sundhet. Vi är
övertygade om att rasen kommer att utvecklas och bli starkare. Vi hoppas att fler
katter kommer att användas i avel och att
vi ska kunna bidra med både lovande avelsoch utställningskatter och underbara och
oumbärliga familjemedlemmar från vårt
katteri. För oss är det av största betydelse
att katterna ses som de levande varelser de
är. En katts liv är ju trots allt lika mycket
värt för den som en människas liv är för
människan. Det är alltid en ära att få dela
sitt liv med djur!
Ungefär hur många kullar kommer ni att
ha per år?

Vår förhoppning är att kunna ta en till två
kullar per år, men antalet kullar måste alltid
bero på möjligtheterna som ges. En kull
kattungar ska aldrig planeras för uppfödandets skull. Beslutet om att para en hona
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har gemensamt med hundar är starkare hos
cornisharna än de är hos hundarna över lag,
därför brukar vi istället vända på det och
säga att vissa hundar är som cornishar, fast
cornisharna är deluxevarianter. Om vi jämförde alla katter vi träffat på under våra liv
Varför blev det just Cornish Rex?
och liknade dem med praliner i en choklaMyra var kattallergiker som liten. Det var
dask, så skulle cornisharna nog vara de
nog bara det som skiljde oss åt faktiskt. Vi mörka med körsbärslikör. De är helt enkelt
älskade katter båda två men det var svårt för delikata i sin starka yta, fyllda med galenMyra att hon inte kunde leva ut sin innersta skap och oftast en aning för söta!
kattälskardröm och umgås med gårdens
Vad ser ni som för-/nackdelar med er
stallkatt Oliver. Innekatt var omöjligt egen- ras?
En nackdel skulle kunna vara den lite snålt
tligen, men det brydde sig inte Oliver om.
tilltagna avelsbasen. Vi hoppas att fler ska
Myra fick stå ut med att bara titta på den
hålla sina hanar fertila i alla fall för kortare
stora rödvita lyckobringaren som låg och
perioder så att utbudet av avelsdjur blir
njöt på katters vis i kökssoffan.
När vi för första gången umgicks med tan- större.
Hur många katter har ni?
ken på att det fanns ett fåtal kattraser som
vissa allergiker tålde var vi inte införstådda Idag har vi tre fantastiska cornishar hemma
och snart blir de fyra om allt går som det
i möjligheten att vår gemensamma dröm
ska. Vår avelshane, som heter Fritz (S*Brave
hade potential till att gå i uppfyllelse. Vi
new curl Dream of mirrors) är vår första
läste på om rexraserna och frågade ut vår
Cornish. Efter honom kom en liten tjej Elnära bekanta före detta cornishuppfödare
vira (S* Qurra Moya´s Urd) som är söt som
Susanne Hjorth (S*Nyponrosens) som
socker. Hon har redan vid 14 veckors ålder
lagt ner sin cornishuppfödning och startat
underbara lockar på hela kroppen.
kennel. Efter en tids engagemang började
vi leta uppfödare. Vi hade bestämt oss för
Elvira (S* Qurra Moya´s Urd) är söt som
Cornish Rex!
socker.
måste grundas på tillfället av en lovande
match med en hane man hittat. Vi kommer
att vara mycket noggranna med valet av avelsdjur och vi hoppas att fler hanar kommer
att finnas tillgängliga i framtiden för enstaka
kullar.

Vad är det som är speciellt för er ras?

Förutom att det är en ras som vissa allergiker tål är cornisharna enligt oss mycket spännande på grund av sin mångfald av personligheter, utseenden och egenheter. Ingen
cornish är den andra lik. Alla färger är tillåtna, vilket öppnar upp för fokus på egenskaper som vi tycker har större relevans.
Cornisharna är som hundar, anser vissa. Vi
tycker att de egenskaper som cornisharna
9
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lindansöser, akrobater, clowner och direktörer. Ett av de roligaste minnena från
Fritz uppväxt var då Fritz för första gången
fick träffa vår fantastiska veterinär Ingela.
Fritz var liten, vit och urgullig. Det tyckte
alla som såg honom. Han är en riktig liten
tuffing, vår Fritz. Jag, som var van vid lite
småreserverade huskatter hade väntat mig
att Fritz oroligt skulle sitta och jama i sin
bur. Men icke! Fritz var nyfiken på allt och
ville absolut hälsa på alla främmande människor. Veterinären var helschysst, tyckte
Fritz som låg på rygg i hennes armar. När
vi skulle åka hem stötte vi på en stor hund
(Schäfer/New founland) i väntrummet.
Fritz, som var liten som en ärta jämfört
med hunden, fräste stöddigt och reste ragg
(nåja). Hunden såg fullständigt vettskrämt
ut och försökte fly med svansen mellan
benen. Det var en oförglömlig syn!
Finns det någon katt ni minns extra väl?

Vi hade för en tid sedan den äran att
välkomna en urmysig sphynxkille till vårt
katteri. Den kastrerade hanen Tommie
Allan (S*Brave new curl Evil doer) är katteriets (DK*Need Fur? Al Catpone) ägde våra
clown.
hjärtan. Vi hade just börjat invagga oss i
Tredje kissen heter Allan (S*Brave new curl bilden av att cornisharna var bäst och andra
katter var andrahandssortering. Det var då
Evil doer) och är katteriets egen clown.
en farlig tanke som krävde en halvtimmes
Cornisharna är som tatueringar, brukar vi
säga. När man har en vill man bara ha fler, umgänge med Tommie för att raderas.
Tommie var vår lilla spädgris. Han kunde
hur jobbigt det än må vara i början. Nu
fullständigt vräka ut sig över elementet i
väntar vi på en liten hona till.
Har ni något roligt minne ni vill dela med fönstret på den lilla dynan som tidigare
er av?
tillhört Fritz. Han ville helst ligga innanNär man lever tillsammans med katter blir för kläderna på oss och han var alltid där
man bortskämd med roliga upplevelser
man satte blicken. Han lät som en hes liten
och knäppa föreställningar. Vårt katteri är
gubbe med hosta och såg ut som en sådan.
en liten evighetscirkus som bara tar paus
En dag var Tommie borta. Oj vad vi var
i programmet då det är sovdags för våra
oroliga! Vart kan en katt ta vägen spårlöst
Det fantastiska huset på landet i Högsjö utanför Vingåker där S*MyTwigg’s har både katteri
och ateljé.

www.fraset.se
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i en lägenhet? Det fanns 5 rum att välja på
och han verkade onekligen ha valt det sjätte.
Vi vände upp och ner på hela bostaden.
När Fritz just pustat ut och konstaterat att
Tommie verkligen var försvunnen lyfte
Myra på sitt täcke. Täcket låg helt platt på
sängen med alla kuddar och överkast snyggt
tillrättalagda, som hon lämnat den. Den
såg bäddad ut. Trots det låg Tommie under
täcket. Han måste ha bäddat ner sig noggrannt, den rackaren. Katterna slutar aldrig
att överaska oss! Tyvärr ville Fritz inte dela
sitt boende med en levande persika, hur
söt och go den än var (och kanske just för
att den var söt). Tommie fick flytta, men
vi kommer alltid minnas honom och hålla
kontakten med honom!
Hur kommer det sig att ni valde Fräsets
kattklubb?

Vi valde att gå med i Fräset eftersom vi
tyckte att det var en trevlig klubb med stor
mångfald. Vi bor i förhållandevis nära
anslutning till klubbens "centrum". Vi är
ganska nyblivna medlemmar, men hoppas
att vi ska ha mycket glädje och utbyte av
vårt medlemskap i klubben.

Finns det något mer ni vill berätta?

Vi kommer under året att starta upp och
grunda vår verksamhet på ett bredare plan.
Vi rustar upp för produktion av egendesignade kattprylar, kläder för kattälskare, keramik och mycket annat. Vi hoppas dessutom
kunna arbeta fram en terapiform där katter
och nära umgänge med katter ingår som del
i behandling av psykiska besvär hos människor. Denna förhoppning grundar sig i våra
egna erfarenheter och upplevelser i livet.
Vårt umgänge med katterna räddade oss ur
depression efter att Myra lidit av en allvarlig sjukdom. När vi kommit längre med
detta hoppas vi kunna berätta mer i Fräsets
medlemstidning och bjuda på berättelsen
om den dramatiska perioden och om hur vi
båda gick från personlig botten till livsnjutning med hjälp av katterna.
Myra och jag är varandras livspartners. Vi
är tvillingsystrar, men beter oss som ett gift
par. Systrar är systrar. Så är det. Vi lär inte
träffa några karlar som står ut med vår tajta
relation, och vi kommer definitivt inte att
flytta isär i första taget. Katterna är våra
barn. Barn brinner man för, mänskliga, som
ickemänskliga!

Fritz (S*Brave new curl Dream of Mirrors), till vänster, är första katten i katteriet och avelshane.
Elvira får sig en puss till höger.
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Hotellet var jättebra med sköna sängarm
men maten kunde väl hållit en lite bättre
kvalitet, och framförallt middagarna som
var under all kritik. Men det uppvägdes med
stor marginal av att man umgick med en
massa olika personer som alla delar samma
stora intresse som en själv nämligen katten!
Jag fick göra det jag gillar mest nämligen
snacka en massa hehe..
Det var inga större motsättningar på golvet
när det väl var motionsdags. En del drogs,
en del omarbetades på plats och till största
del var vi Fräsare överens med alla andra.
En del motioner fick mest ja-röster, bland
annat av oss, men gick ändå inte igenom då
det ska till en kvalificerad majoritet för att
rösta igenom vissa motioner.
Men i det stora hela var vi mycket nöjda
med motionerandet och jag slapp dåligt
samvete för att jag skippade gymmet ;-)
Det som ändå gav mest behållning var
själva kvällarna då man minglade med kända och okända och delade med sig av sina
katthistorier!

www.fraset.se

Tveka inte att höra av dig med tips på artiklar, frågor,

En hel helg fylld med tokiga kattmänniskor
kan det vara kul? Jovisst kan det vara det !

önskemål, färdiga texter idéer eller vad som helst!

Text: Kenneth Wikström

Löpsedeln är ditt forum. Ta chansen. celinaf@fraset.se

Rapport från
SVERAK:s årsmöte
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