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Löpsedeln
God fortsättning på det nya året
och en Glad Vår 2011
Vi har ha! en rivstart på nya året med Fräsets och UK:s Internatione#a kattutstä#ning i Tierp den 8 - 9 januari, årsmöte och korande av Fräsets Bästa klubbkatt 2010. Tänk så fina katter vi har
i Fräset!
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FRÄSET:S OCH UK:S UTSTÄLLNING I TIERP 8 - 9 JANUARI 2011
Nedanstående artikel, författad av Christer Bergström, är med Christers tillstånd
”saxad ” ur UNT 9/1 2011. Tack Christer för att vi fick stjäla din jättetrevliga artikel!
Text och bild, Christer Bergström christer.bergstrom@unt.se
Publ: 09 jan 2011 15:04
Unt.se » Tierp

260 katter
tävlar om
vinnartiteln
En av de största kattutställningarna någonsin i Tierp
hålls i helgen på Möbeln.
Omkring 260 katter var på
plats i den internationella utställningen.

SIDAN

Här fanns de verkliga sötnosarna
till skrytkatter i en lång rad olika
raser och färgvarianter.
Utställarna hade mycket gemensamt, att visa kattens värde, att
som stolt husse och matte ställa ut
sin ögonsten och att göra upp om
titlar, inte minst den mest prestigefyllda Best in show.
För Anne-Marie Andersson
som bor i Falun handlar en kattutställning mycket om att höja kattens status.
– Katten är ingen slit- och
slängpryl, den är en kär familjemedlem och har ett liv som är
mycket värt. En kattutställning som
den här är ett fint tillfälle att visa
kattens värde. Här träffar jag andra
som har samma intresse, men man
måste vara lite speciell för att vara
3
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med i en sådan här tillställning; man gillar att
visa upp sig, säger Anne-Marie Andersson
som ställde ut sin
Queen, en helig birma.

I Möbelns utställningshall kryllar det
av ett stort antal burar
och burrader. Mellan
dessa har ett stort antal
domarbord placerats

NR 1, 2011

nen är lite spetsiga i
formen ... Hon är bara
tio månader ...
Domaren Anette
Engvall bedömer en

Ing-Marie Söderman från Björklinge med Sotvippans Pascal

Det första intrycket
av en kattutställning
för en förstagångsbesökare eller förstagångsutställare kan vara något förvirrande.
Det är ett virrvarr av
katter, utställare och
funktionärer.

SIDAN

där domarna bedömer
katterna och för noggranna protokoll. Varje
katt har ett nummer
och tävlande delas upp
i fyra grupper allt efter
raser och färgvarianter.
– Ögonen kunde vara
djupare blå ... Temperamentet är bra! Öro-

helig birma och allt på
katten granskas och får
poäng: Huvudets form,
kroppens storlek och
form, ögonens form
och färg, svansens
längd och form, kondition, hälsa och mycket
annat.
– Varje ras har sina
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”rastypiska” sidor, så
det är vanligt att domarna har specialiserat
sig på vissa raser. Hälsa är viktigt för alla raser, säger Lars Madej
som är ordförande för
Uppsala kattklubb.
För Michele Brandel från Östervåla har
en flickdröm gått i
uppfyllelse att få vara
med i ett sammanhang
där hon ställer ut sitt
älsklingsdjur. Hon är
med på utställningen
med sin mamma som
deltar med flera katter,
bland annat av rasen
Helig Birma.
– Det är skoj att få
skryta för andra om
hur fina våra katter är,
säger hon.
Ing-Marie Söderman från Björklinge tröttnar inte på
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att vara med som utställare i kattutställningarna. Hon brukar
vara med i en handfull
varje år.
– Något som drar är att
vinna titlar, det är kattutställningar också till
för, säger hon.
Arrangörer var Uppsala kattklubb och Fräsets kattklubb, Uppsala.
Av: Christer Bergström
christer.bergstrom@unt.se

FRÄSETS BEST IN
SHOW-KATTER
Av 26 möjliga BIS-titlar i ”Panelen” på utställningen i Tierp lade
Fräsetkatter beslag på
inte mindre än 7 titlar
på lördagen och lika
många på söndagen.
Alltså fick Fräset totalt
14 BIS:are i helgen.
Här har inte titlarna
för seniorer, veteraner,
avel och uppfödning
tagits med. I seniorklassen fick ytterligare
två fräsare titeln Best
in Show såväl på lördagen som på söndagen.
Ett jättegrattis till alla
vackra katter och deras
ägare och uppfödare.

BEST IN SOW LÖRDAG
Kat I -

S*Amors Troll Glorius EXO
n 23, BIS-J. Ägare Gun-Lis
Lehtonen.
Kat II (forts s 7)
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BILDER FRÅN UTSTÄLLNINGEN
(foto Torbjörn Sjögren)

Jan och Mariann jobbar för högtryck i kansliet.

Catharina och Albin sköter serveringen

Lilamaskad Helig Birma bedöms av Satu
Hämäläinen

Veikko Saarela tar sig an kategori I

Försäljning av kattprylar.
Bedömningarna i full gång. NFO IDP*Don
Tomaso's Ditchhiker bedöms av Sirpa
Lindlöf.
SIDAN
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Kat IV
SC Mandrake d’Oltremare
OSH b 22, BIS-K. Ägare Lina
Kat III
Wilund
GIP EC S*Aucuparias
Timille Take That SIA n, BIS-J.
Josabeth af Khartoum ABY a,
Ägare Mariann Karlsson.
BIS-K. Ägare Jan Sjögren.
GIC S*Rosmeggen’s Allegro
Brunnbäcken’s Awash ABY n,
OSH n BIS-V. Ägare Margot
BIS-U. Ägare Jan Eriksson.
Blideros.
GIC S*Aucuparia’s Abydos JW PR CH S*Ziandra’s Zaza OSH
ABY n, BIS-V. Ägare Jan
n, BIS-senior. Ägare Sandra
Sjögren.
Nordin.
EP EC S*Bamsekattens Djingis Kat V Khan DSM BRI a, BIS- senior.
Ägare Ann-Britt Eriksson
Kat IV
GIC S*Rosmeggen’s Allegro
OSH n BIS-V. Ägare Margot
Blideros.
Timille Take That SIA n, BIS-J.
Ägare Mariann Karlsson.
PR CH S*Ziandra’s Zaza OSH
n, BIS-senior. Ägare Sandra
Nordin.
Kat V -
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BEST IN SHOW
SÖNDAG
Kat I Kat II Kat III
PR CH S*Aucuparia’s
Zauberflöte Sarastro ABY n,
BIS-K. Ägare Karin Fernlund
Åström.
GIP EC S*Aucuparia’s
Josabeth af Khartoum ABY a,
BIS-K & BIS-senior. Ägare Jan
Sjögren.
Brunnbäcken’s Awash ABY n,
BIS-U. Ägare Jan Eriksson.
GIC S*Aucuparia’s Abydos JW
ABY n, BIS-V. Ägare Jan
Sjögren.
SIDAN

Ordföranden har ordet
Nu är äntligen våren här och
katterna stutsar glatt ut i uteplatsens solsken. Redan håller
vi i styrlensen för fullt på och
planerar aktiviteter bla så är det
den årliga loppisen i maj vi
funderar på.
Redan nu och sen länge tillbaka
är mycket av vårt fokus på
Scandinavian Winner som vi
fått äran att arrangera i september.
Det kommer att bli Sveriges
största kattutställning och vi
behöver din hjälp!
Om det så är att du kan ställa
upp 2 timmar bara så behöver
vi er hjälp! hör av er till
info@fraset.se
Sen vill jag gratulera alla Fräsets utställare som vann på
Årets katt! inom Sverak! Stort
grattis!
mvh
Kenneth Wikström Ordförande
Fräsets kattklubb
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PÅ UTSTÄLLNING IGEN!

av Lovisa Malabeux
Så var vi där igen! Jag och Baby, på
okänd, vilket i och för sig inte säger så
väg till Tierp en lördagsmorgon, till
mycket med min kortvariga kattutvår andra utställning. Det var min
ställningsvana. Hon pratade bara engklubb, Fräset tillsammans med UK
som anordnade utställningen. Baby
var som vanligt orolig i bilen men lugnade sig ganska bra väl framme i Tierp. Sedan var det bara till att fort,
fort ställa i ordning buren och installera Baby och sedan gå och jobba i köket.
Samtidigt som jag jobbade, sprang
förbi och tittade till Baby, försökte jag
ha koll på när hon skulle upp på bedömningen och vilka andra missar
hon skulle möta. Jag kom snabbt fram
till att det ju var samma fina kattflicka
som Baby mötte i Borlänge på den
första utställningen och som fick Ex
1:an. Därmed var mina förhoppningar
grusade men det kändes inte så jätte
viktigt. Det viktigaste är ju att jag vet
att Baby är vackrast av alla! Man kan
väl inte förvänta sig att alla domare
ska tycka lika som mig! Dessutom
måste jag ju erkänna att hon kunde ha
växt till sig lite mer då hon inte direkt
hör till de mest storväxta katterna…
När det blev dags för bedömning kom
assistenten och hämtade Baby, vilket
kändes konstigt, lite som att lämna
över sitt lilla barn till någon okänd
människa. Domaren hette Visna
Riznar-Resetic och var för mig helt
SIDAN

elska och det var lite svårt att höra vad
hon sa så jag blev helt överrumplad
när hon gav Baby Ex1. Jag var så häpen att jag knappt fattade vad som
hände sedan, när domaren sedan skulle välja BIV direkt efteråt. Baby tog
hem BIV:en också och dessutom blev
hon NOM! Jag blev förstås så stolt att
jag höll på att spricka! Det var knappt
att jag kunde koncentrera mig på sysslorna i köket och alla fick minsann höra om hur bra det gått vare sig de ville
eller ej! I panelen gick det dock inte
bra för domarna röstade enhälligt på
en annan katt men vad gör väl det!
På söndagen gick det inte lika bra. Det
blev Ex2 bara och jag kunde slappna
av och göra lite
nytta i köket
istället.
Baby tog det
lugnt i
buren och
sov hela
dagen.
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TITELKATTER
Jag tycker det är så roligt att visa upp våra Fräsetkatter så snälla kan inte litet fler
skicka in foton och utställningsresultat för sina katter?!!

GP IC S*Källtäppans Xtreme Xentio SBI c tog titeln 8 januari i Tierp på Fräsets
och UK:s utställning.
Ägare, Catharina Molin

SIDAN
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TITELKATTER forts

GIC S'SagaStars Darling SBI d 21 blev Grand Internationell Champion den 9 januari på Fräsets och UK:s utställning i Tierp.
Ägare, Birgitta Edling
Foto, Ulla Hutha.

CH S*Rosmeggen’s Anisette SIA n tog titeln den 8 januari på Fräsets/UK:s utställning i Tierp. Ägare Margot Blideros (foto saknas)
CH S*Aucuparia’s Gajbjänne Sigyn ABY o tog titel den 9 januari på Fräsets/UK:s
utställning. Ägare Marie Lundman Völker och Per Völker (foto saknas)

SIDAN

10

FRÄSETS MEDLEMSTIDNING

NR 1, 2011

TITELKATTER forts

PR GIC S*Nebulosans Caffra Marula SBI a tog också sin titel i Tierp på
Fräsets/UK:s utställning den 9 januari.
Ägare, Barbro Gretener
Foto, Lisa-Marie Posado Chandler
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TITELKATTER FORTS

..... och så denna pärla.....
Timille Take That, Junior Winner, SIA n
titel i Sundsvall 22 januari 2011
ägare Mariann Karlsson
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TITELKATTER forts

PR IC S*Jumbo Jet’s Tom Tom BRI c tog sin titel även han i Tierp på
Fräsets/UK:s utställning den 9 januari. (Tyvärr inget foto)
Ägare, Ann-Britt Eriksson
CH Melbourne of Red Temptation BRI d 03 tog också titel i Tierp på
Fräsets/UK:s utställning den 9 januari. (Tyvärr saknas foto)
Ägare, Ann-Britt Eriksson

Årsmöte verksamhetsåret 2010
Den 17 februari hölls Fräsets årsmöte för verksamhetsåret 2010. Här
nedan presenteras mötesprotokollet utan bilagor. Den som vill läsa hela
protokollet med bilagor hänvisas till Fräsets hemsida (www.fraset.se).
Plats: Klubblokalen ”Allis”, Dagermansgatan 10, Uppsala
Datum: 2011-02-17
Närvarande: Kenneth Wikström. Torbjörn Sjögren, Albin Molin, Barbro Gretener, Jan Sjögren, Jan
Eriksson, Mariann Karlsson, Birgitta Edling, Sandra Nordin, Margot Blideros, Olof Alm
_____________________________________________________
1. Mötet öppnades av ordförande, Kenneth Wikström
2. Röstlängd fastställdes
3. Frågan om mötet utlösts på rätt sätt besvarades med ja.
4. Dagordning fastställdes
5. Val av mötesordförande och -sekreterare
Kenneth Wikström och Barbro Gretener valdes till mötets ordförande respektive sekreterare.
6. Val av justeringsmän
Albin Molin och Jan Eriksson valdes att justera mötesprotokollet.
7. Föregående årsmötesprotokoll presenterades av ordförande.
8. Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2010
a. Det totala saldot för verksamhetsåret 2010, dvs differansen mellan ingående och utgående saldon för utställnings- och klubbkontona, - SEK14 848 (Bil1)
b. Verksamhetsberättelsen presenteras (Bil 2)
13
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9/10. Revisionsberättelsen presenterades, i vilken styrelsen beviljades ansvarsfrihet samt årsmötet föreslogs fastställa verksamhetsberättelsens balansräkningen per den 2010-12-31 (Bil 3)
11. Medlemsavgifter för 2012. Det beslöts att avgiften skall vara oförändrad dvs.:
• huvudmedlem 320 kr
• introduktonsmedlem 220
• familjemedlem100
• stödmedlem 100
12. Fastställande av versamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
l. Preliminär verksamhetsplan
• Kurs för blivande ”diplomerade SVERAKuppfödare” ska genomföras också under 2011
• ”Loppis” för och med föreningen ”Samvetet” i maj
• Scandinavian Winnerutställning i samarbete med UK i september
• Firande av ”Kattens dag” 1sta Advent
• Medlemsmiddag i december
2. Budget för det kommande verksamhesåret har inte kunnat fastställas eftersom den är beroende av
medlemsavgifter som ännu inte kommit in för år 2011.

13. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
Valberedningens förslag och årsmötets val
Post
Ordförande

Tid
1 år

Förslag
Kenneth Wikström

Årsmötets val
valdes på 2 år 2010

Viceordförande

2 år

Torbjörn Sjögren

vald

Kassör

2 år

Mikaela Ericsson

vald

Sekreterare

1 år

Lovisa Malabeux

vald

Styrelseledamot

1 år

Barbro Gretener

vald

Syrelseledamot

1 år

Albin Molin

vald

Styrelsesuppleant

1 år

Celina Jakobsson

vald

Styrelsesuppleant

1 år

Sandra Nordin

vald

14. Val av Revisorer
Post
Tid
Revisor
1 år
Revisorsuppleant
1 år

Mötets val
Solveig Lindberg
Olof Alm
14
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15. Val av övriga funktionärer
Post
Tid
Förslag
Status
Utställningssekreterare 1 år
Mariann Karlsson
vald
Avelssekreterare
1 år
Celina Jakobsson
vald
Förslag om att inrätta en post som klubbvärdinna sköts upp till nästa styrelsemöte.
16. Val av valberedning
Post
Tid
Sammankallande
1 år
ledamot
1 år
ledamot
1 år

Förslag
Jan Sjögren
Jan Eriksson
Mariann Karlsson

Status
vald
vald
vald

17. Motioner och övriga ärenden
Styrelsens förslag till stadgeändring från förra medlemsmötet skall klubbas (Bil 4 ).
Föreslagna ändringar av formuleringarna av §§ 4.1 och 4.5 klubbades av mötet.
18. Fastställande av arvoden
Beslöts att ett arvode á 200 kr skall betalas till styrelsemedlem, avelssekreterare och utställningssekreterare som deltar i styrelsemöte.
19. Övriga Frågor
• Mötet beslutade att Torbjörn Sjögren och Celina Jakobsson skall representera Fräset på SVERAK:s
årsmöte. Kenneth Wikström deltar som SVERAK:s representant.
• Avelssekreteraren hade sammanställt statistik över kattungar som registrerats via Fräset under 2010.
Totalt 173 kattungar fördelade på 14 raser registrerades. Flest kattungar registrerades av rasen Abessinier (Bil 5).
20.Årsmötesprotokoll
Det beslöts att varje årsmötesprotokoll skall publiceras på Fräsets hemsida.
21. Mötet avslutades
Bilagor (se Fräsets hemsida www.fraset.se):
Bil 1 Verksamhetsårets Resultat
Bil 2 Versamhetsberättelse Fräsets Kattklubb 2010
Bil 3 Revisionsberättelse
Bil 4 ”Punkt 17” stadgeändring
Bil 5 Kattungar registrerade via Fräset 2010
_____________________________________________________
Efter att årsmötet avslutats bjöd kattklubben Fräset deltagarna på middag samtidigt som pokaler och
diplom delades ut till de framgångsrikaste klubbkatterna under år 2010 (se nästa sida).
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Bästa klubbkatter 2010

Bästa Ungdjur/Junior: S*Timille Sense and Sensability OSH n 24, äg. Mariann Karlsson

Bästa Vuxen: IC S*Rosmeggen’s Allegro OSH n,
äg. Margot Blideros

Bästa Kastrat: EP S*Centauri’s Maulkin SBI a,
äg Birgitta Edling
Bästa Senior: SP S*Häveröortens Cleopatra SBI
g, äg. Birgitta Edling
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S*Ärenskogens Cornish rex

Vi heter Janne och Barbro Andrén och
bor i Alunda en bit utanför Uppsala.
När vi flyttade ihop 2006 hade Janne
med sig tre Cornish rex från S*Ärentunas. Barbro bidrog med tre huskatter, en korthårig och två långhåriga,
samt en Flatcoated retriever som
numera utökats till två.
Vi ville ha ett nytt gemensamt stamnamn men det skulle behålla drag av
det gamla. Eftersom vi bor strax intill
skogen blev det efter en del funderande S*Ärenskogens. Janne har sedan
tidigare lång erfarenhet från uppfödning och utställning av Måsfinkar.
Måsfinkarna har vunnit både svenska
och danska mästerskap. Barbro har
erfarenhet från utställning av Storpudel. Främsta meriten är tvåa på
hundutställningen i Storstockholm.
Som ni ser har vi mycket erfarenhet
och intresse för uppfödning och ut-

ställning. Rexarnas främsta utställningsmerit är Best in Show på Scandinavian Winner ’09.
Vi söker ständigt efter bästa möjliga
avelsmaterial både när det gäller utseende men framförallt temperament.
Detta är inte så lätt eftersom det är
egenskaper som inte alltid följs
åt. När vi väljer ut avelskombinationer
ser vi till att åtminstone den ena parten har ett supertemperament – den
andra parten måste ha ett tillräckligt
bra temperament för att kunna
medverka i aveln. Vi har fått mycket
beröm för rexarnas temperament såväl från domare som från assistenter.
När det gäller utseende får parterna
gärna ha samma fördelar men definitivt inte samma svagheter. Vi arbetar
således med en kombination av att
förstärka och att komplettera
(forts nästa sida)
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S*ÄRENSKOGENS.... FORTS

parternas olika egenskaper i aveln.
Vi försöker undvika att ta katter på utställning samtidigt som vi har kattungar. Det är onödigt att dra hem
eventuella smittor innan immunförsvaret och vaccinationerna är klara.
Barbro var återförsäljare av Aloe vera
när vi träffades. Vi och alla våra djur
dricker Aloe vera varje dag. Aloe vera
får slemhinnan i magen att fungera
optimalt. Bevarar balansen mellan
goda och dåliga bakterier i magen.
Ökar upptaget av vitaminer och antioxidanter. Nomaliserar ph-värdet och
motverkar en sur miljö. Vi använder
dessutom produkterna utvärtes vid
sårskador, brännskador och vid allergiska reaktioner från t ex insektsbett.
Det är helt fantastiska produkter. Vi
har nu fått många kunder och återförsäljare som vi tar hand om på bästa
sätt.
Gå gärna in på vår hemsida
www.arenskogens.se för ytterligare information om våra katter,
hundar och aloe vera.

TIDIG KASTRATION
Med tanke på Fräsets tidigare involvering vad gäller frågan om kastrationsålder för katt har Sveriges Vetetinärförbunds norm hämtats från förbundets hemsida. Läs nedan eller följ länken.
http://www.svf.se/sv/Sallskapet/
Smadjurssektionen/Normgruppen/Normer-avmedicinsk-karaktar/Norm-om-rekommenderadkastrationsalder-for-katt/

Norm om rekommenderad kastrationsålder för
katt
Reviderad i september 2010
Bakgrund
Normgruppen har på uppdrag av den veterinära intresseföreningen Jamaren diskuterat om det finns anledning att sänka den
nu rekommenderade kastrationsåldern för
katt. Frågan uppkom då en del uppfödare
av raskatter har önskemål om att få
kastrera sina kattungar innan leverans.
Skälen till detta varierar, men ofta anges
en önskan om att enbart lämpliga individer
går vidare i avel och att det är en fördel
för köparen att få en redan kastrerad katt.
Ett annat skäl kan vara att vissa uppfödare
inte vill dela med sig av sina avelslinjer.
Önskemål kan också komma från ägare till
huskatter som uppvisar tecken på könsmognad mycket tidigt.
Den tidigare rekommenderade gränsen
på sex månader sattes år 2000 av de
svenska intresseföreningarna Jamaren och
Sällskapet för smådjursreproduktion. Innan dess ansågs att katten skulle visa
tecken på könsmognad eller vara minst ett
år gammal innan den kastrerades. En av
anledningarna till att en ny rekommendation uppkom var att många huskatter
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hann bli könsmogna innan kastration och att därför ett stort antal oönskade kattungar
föddes.
Kastration före sex månaders ålder utförs redan idag av en del veterinärer i Sverige.
Diskussion
I dagsläget kastreras i stort sett alla tamkatter som inte används i avel i Sverige. Katterna blir lättare att ha som sällskapsdjur efter kastrering och det kan ha fördelar men
även nackdelar ur hälsosynpunkt. Katter uppvisar få komplikationer efter kastrering.
Kastrering vid sex månaders ålder kan normalt utföras av alla praktiserande veterinärer, både vad avser teknik och anestesi. Det är viktigt att den enskilda kattens säkerhet kommer i första hand, särskilt som kastration är ett profylaktiskt ingrepp.
Uppfödares önskan att begränsa avelsmaterialet för eget bruk och på det viset minska
raskatternas genpool är en hälsorisk för varje kattras. Då ärftliga sjukdomar tycks bli
allt vanligare är det av största vikt att värna om den biologiska mångfalden.

NORMGRUPPENS REKOMMENDATION
Normgruppen rekommenderar även fortsättningvis sex månader som lägsta
ålder för kastration av katt generellt, oavsett ras och kön.
De veterinärer som har adekvat kompetens avseende kirurgi, anestesi och
perioperativ vård och som utför ingreppet vid klinik som har lämplig
utrustning för tidig kastration av katt kan fortfarande välja att, när särskilda
skäl föreligger, kastrera katter tidigare än vid sex månaders ålder.
Kontaktperson för normen:
Henrik Merin
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Blir du medlem efter oktober
gäller medlemskapet även för
kommande år.
Familje-/stödmedlemskap: 100 kr.
Klubbens postgiro nr: 10 53 10 - 7
Fräsets Kattklubb
Skriver gör

Barbro Gretener, där ej annat
anges.
Grafik från:
www.skyes.se
Planer 2011
Se Kalendern här intill

http://www.cats.alpha.pl/cats.htm

När kommer Löpsedeln?
Dina bidrag

Skicka dina bidrag: bilder, texter,
förslag eller vad du vill bidra med
till Löpsedeln så länkas
materialet till Lovisa och Barbro.
Är det något du vill diskutera
med någon av oss direkt så
använder du förstås våra
respektive adresser

Om inget oförutsett inträﬀar
kommer Löpsedeln under 2011
att dyka upp omkring den 15
mars, juni, september och
december med mausstopp den
1ste i respektive månad.
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Kalender
maj 2011
Loppis för och med
Samvetet
10 - 11 september
2011
Scandinavian Winner Show
i Allianshallen, Uppsala
se SW:s hemsida:
www.sw2011.com
1sta Advent 2011
Kattens Dag
december 2011
Medlemsmiddag

Redaktionen
BARBRO GRETENER

Adresser
Löpsedeln:
lopsedeln@fraset.se

Ledamot i
Fräset och
uppfödare av
Helig Birma

Redaktionen:
Barbro Gretener
barbro@fraset.se
Lovisa Malabeux
Lovisa@fraset.se
Ansvarig utgivare:
Kenneth Wikström
kenneth@fraset.se
Medlemskap

Medlelmsavgi! och klubbens
postgironummer

LOVISA MALABEUX
Sekreterare i
Fräset och
uppfödare av
Norsk
Skogkatt

Ansvarig utgivare
KENNETH WIKSTRÖM
Ordförande i
Fräset och
uppfödare av
Abessinier

Huvudmedlemskap: 320 kr

20

