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Ordförande har ordet

TORBJÖRN SJÖGREN
ORDFÖRANDE I FRÄSET

Äntligen så börjar denna vinter ge med sig och ljuset komma tillbaka. Vi kan med tillfredsställelse se
tillbaka på året som gick och på vår utställning som inledde detta år. Klubbens ekonomi är återställd efter
den ekonomiska katastrof SW2011 blev. Så det är dags att ta nya friska tag. Arbetet med nästa utställning
är i full gång.
Planerade verksamheter i år är vår loppis på Vaksalatorg i maj till förmån för hemlösa katter och Samvetet.
Vi skall också försöka få till stånd en föreläsning, en grillkväll och vår decembermiddag innan vi på nytt
möts i Rasbo och jag glömde att däremellan kommer Kattens Dag.
Fräsets Kattklubb fyller i år 10 år som klubb och nästa år 10 år som SVERAK-klubb och det skall firas
både internt för medlemmarna och officiellt på vår utställning 2014.

Torbjörn Sjögren
Ordförande Fräsets Kattklubb

FRÄSET:s Internationella utställning i Rasbo
Det nya året började med en rivstart.
Den 5 och 6 jan arrangerade Fräset sin
årliga internationella utställning. Den
här gången också med en Birmaspecial.
Utställningen hölls i Idrottshallen i
Rasbo, något som börjar bli en
tradition. Domare var Glenn Sjöbom,
Anne Veland, Pia Nyman, Dorte Kaae,
Anna Wilczek, Maria Rihova, Karl Preiss
och Sirpa Lindelöf.

S*HALLONGLÄNTANS
VIOLETA ÄG HANS
ANDERSSON & ELSA
GAUFFIN.
VIOLETA BLEV BIS-U PÅ
SÖNDAGEN (NEDAN)

Jan Sjögren skötte maten för domare
och funktionärer något som redan blivit
en tradition. Klubbmedlemmarna
ställde upp med hembakat och hjälpte
till i köket och med servering i fiket
samt med allt annat som måste göras
inför och under en utställning. Vi tackar
också alla UK-medlemmar som hjälpte

G L A DA ? V I N N A R E

till på alla fronter: ”Tack snälla ni

för all hjälp!!”
Som vanligt när det är utställning så är
det tidiga mornar för oss allla. Halv sju
infann vi oss i hallen i Rasbo för att
hjälpa till. För egen del var det vid
veterinärincheckningen och
smörgåsbredningen som jag kunde dra
mitt strå till stacken. Jag tror mig kunna
säga att incheckningen gick smärtfritt vi lyckades undvika alltför långa köer.
Enda misshälligheten var en stackars
katt som inte tålde bilåkning utan
hade mått dåligt på alla tänkbara sätt i
sin bur. Det tog litet tid med
uppsnyggning av katt, bur och bord
men alla var på gott humör och det
hela avlöpte smärtfritt även om
efterdyningarna dröjde kvar i luften så
att säga.

SC S *AUC UPARIA’ S
AS TRAKAN G YLL ENK ROK
ABY O
äg Torbjörn Sjögren

IC S*THAMOS ZAMBEZI
ABY n
äg Kenneth Wikström

S*L EO PARDETTE´ S A PIECE
O F P U Z Z L E , B E N n22
äg Kenneth Wikström

PR S C S*SAG A STA R’ S
DARLING, SBI d 21
äg Birgitta Edling

Fräsets utställning forts.
Bedömningarna började ca 09.30 och

Här har Daring Dexter fått
rosetter och bedömningssedel
sista domaren var klar ungefär 13.30.
Som vanligt med andra ord.

Torbjörns S*Primuz-Zezam
Odezza, Aby a, blev Ex 1 båda dagarna
i klass 12.
Kenneth Wikströms viltfärgade Aby hona
SC Thamos Zambezi tog Supremetiteln, blev BIV, NOM, och BIS på
lördagen och HP, BIV, NOM, BIS på
söndagen. Och inte nog med det
Kenneths nya lilla bengalhona
S*Leopardette´s A Piece of
Puzzle, Ben n22 (black marble) blev ex
2 på lördagen och ex1, BIV, NOM på
söndagen! Ingen dålig start för en
debutant!

Också bland ”Icke BIS-katter” gick det
Birmaspecialen genomfördes på lördagen
bra: PR SC S*Saga Star’s Darling
i pausen mellan grundbedömningarna
SBI d 21, äg Birgitta Edling, blev NOM på
och panelen (se sid ?)
lördagen och min egen S*Nebulosans
Sizzling Cisticola SBI f blev CH och
Fräsets katter utmärkte sig bl a genom
fick sitt första CACIB på söndagen.
att knipa flera BIS-titlar. Torbjörn
Sjögrens SC S*Aucuparia’s
Astrakan Gyllenkrok Aby sorrel,
gjorde så både lördag och söndag.

MARGOT OCH OLOF SKREV
SÅ HÄR OM
UTSTÄLLNINGEN (NEDAN
JAN 2013)

F LE R VI N N AR E

C H S*NEBUL O SANS
S IZZL ING CISTICO L A
(COLAN)
äg Barbro Gretener
Fo t o / s ke t c h B E d l i n g

PR RausHöjden’s Great Red
Thunder SBI d tog sitt första CAPIB,
äg Karin Isaksson.
Yvonne Hornwalls S*Solberga Zafirs
Nelia SIB n24 blev Ex 2 på lördagen
och ex 1 på söndagen i klass 11.

PR S*RAU SHÖ JDE N’ S
G R E AT R E D T H U N D E R
äg Karin Isaksson

GIC S*Aucuparia’s Abydos JW
Aby n, äg Carolina Roos, tog ett CAPcert och blev PR på söndagen.

”Trevlig utställning och så många vackra katter !!
Härligt att vara en ”FRÄSARE”.

För övrigt så planerar vi sakta för nya kullar till
hösten vintern … nu njuter vi mest av dessa fyrbenta

PR & G IC S *AUCUPAR IA’ S
ABYDOS JW
äg Carolina Roos

varelser !!
Lycka till alla FRÄSET medlemmar och god
fortsättning på det nya året !!

Kram/Margot & Olle”

SHAI-SAN-WAR’S LY RA
äg Karin Landgren

Fräsets utställning forts.
Ann-Britt Erikssons rödharlekin
britthane IC Lucky Duckling from
Eli’s Castle, CZ , BRI d 02, kammade
hem 2 st CAGCIB-cert och hennes EP
S*Bamsekattens Gentle Guru
BRI n fick HP båda dagarna och
dessutom NOM på lördagen. AnnBritts EC S*Bamsekattens Istan
Bull BRI e fick också han HP båda
dagarna och blev BIS-S på söndagen.

Ytterligare en debutant i kat 111, Karin
Landgrens lilla nyförvärvade burmatjej
Shai-San-War’s Lyra blev Ex 1 i
klass 12.
Albin Molins Jazzy Jabba
Koteria*PL DRX n09, tog hem 2
CAP-cert under helgen.
Bonapart of Bebeny, DRX n03 21
33, äg Evy Lundsgaard Eriksson tog sitt
CAP på lördagen.
Mikael Bjelkestens båda brunspottade
ocikatter GIC S*John-Johns Joey
och SE*Enbacka gårds Janne fick
2 x CACS resp 2 x ex1 (kl 11) i resp
bedömning.

Jeanette Houdi, UK, vid en av
montrarna

”... ISN’T SHE PRETTY?...”
CH LA BELL YATZY SIA C
ÄGARE SANDRA NORDIN

F L E R VACKR A
KATTER

JAZ ZY JABB A KOTERIA *PL
äg Albin Molin

Jenny Dicksons S*Clayton’s Daring
Dexter, SPH n09 gjorde ockskå bra
ifrån sig och tog hem 2 x CAC och blev
därmed CH på söndagen.
Bland orientalerna utmärkte sig
Mariann Karlssons chokladmaskade
Timille Zingo Zenit i klass 11
genom att bli Ex 1 och NOM båda
dagarna och dessutom BIV på
lördagen. Marianns GIP Timille

C H S*CL AYTON’S DAR ING
DEXTER
äg Jenny Dickson

TIMILLE ZING O ZENIT
äg Mariann Karlsson

G I P T I M I L L E TA K E T H AT J W
äg Mariann Karlsson

Fräsets utställning forts.
... OCH ÄNNU
FL E R A VACKR A
KATTER

Take That JW SIA n tog 2 CAPS
och blev NOM på söndagen.
Sandra Nordins GIP CH
S*Ziandra’s Zaza OSH n tog 2
CAPS-cert och hennes La Bell Yatzy
blev Champion, NOM och tog ett
CACIB på söndagen.
Margot Blideros’ och Olof Alm’s hane
S*Rosmeggen´s Chianti, SIA c blev
CH & NOM och hans syster
S*Rosmeggen´s Cornelia, SIA n
blev också CH på
lördagen. Olofs S*Rosmeggen´s
Diana, OSH b blev ex 1 på lördagen.

G IP C H S*ZIANDR A’ S
ZAZA
äg Sandra Nordin

Bruntabbymaskade siamesen CH
S*Nonimonos Titania SIA n 21,
blev ex1 i klass 5, på lördagen och tog
CAGCIB-certet på söndagen, äg Lina
Wilund.

GRATTIS ALLA
FRÄSARKATTER!
SANDRA OCH HEIDI
LARSSON, UK, INSPEKTERAR
PRISBORDET

CH S*RO SMEG G EN’ S
C ORNEL IA
äg Margot Blideros

SO ML IG A TYC KTE
UTS TÄL L NING S L IVET VAR
HELMYSIGT!

O CH SO ML IG A F IXA DE
FRISYREN

BILDER FRÅN UTSTÄLLNINGEN

HALLONGLÄNTANS VIOLETA (ÖVERST)
KENNETH OCH ZAMBEZI (VÄ MITTEN)
PANELEN I GÅNG (VÄ NEDERST)
TORBJÖRN SJÖGREN MED SIN ASTRAKAN
GYLLENKROK (ÖVERST HÖ)
BRUNMASKADE BIRMAN IRINA, PREPARERAS
INFÖR BEDÖMNINGEN

Birmaspecial
på Fräsets
internationella
kattutställning

SC
S * K U LT B E R G E T ’ S
KIIRA

Lena Nordström

SBI C, LILAMASKAD HONA.

(bilder och redigering av B.Gretener som
beklagar att foton saknas på de flesta vinnarna)

BÄST I RAS - HONOR
OCH TOTALT!

VI BÖRJAR MED ATT TACKA
KATTKLUBBEN FRÄSET OCH
VÅR KONTAKTPERSON
BARBRO GRETENER FÖR ATT
DE GJORDE DET MÖJLIGT ATT
HÅLLA DENNA BÄST I RAS
SPECIAL. BIRMASÄLLSKAPET
FICK FRÅGAN TIDIGT I VÅRAS
OCH DET VAR SJÄLVKLART
ATT VI VILLE GENOMFÖRA
DENNA UTMANING. VI VILL
OCKSÅ TACKA VÅRA
SPONSORER FÖR FINA
PRISER. DE PRESENTERAS
SEPARAT I ARTIKELN MED
SINA WEBBADRESSER.

ÄG. ANGELICA BRANDEL, UK

Tävlingen annonserades både på Fräsets
hemsida samt på Birmasällskapets egen
hemsida. Redan vid incheckningen blev alla
tillfrågade om man ville vara med på
specialen. Någon hade missat men det
ordnades snabbt upp när jag som
konferencier ropade upp i högtalaren vad
som skulle hända under dagen.

2:a BÄST I RAS - HONOR

För mig gällde det att vara ett litet
sekretariat en stund och ordna in katterna
i respektive grupper så att vi lätt vid
bedömningen skulle kunna hålla reda på
klasserna. Redan på kvällen innan hade vi
iordningsställt prisbordet som nästan var
för litet till alla de fina priser vi fått. Det
här gav alla utställare möjlighet att se vad
respektive katt fick. Alla katter som var
med och tävlade fick också pris i form av
balsam, tandpasta eller vitaminer. Fräset
skänkte både pokal och kokard
(prisrosett).

CH
S*NEBULOSANS
SIZZLING
CISTICOLA
SBI f, BRUNSKÖLDPADDMASKAD
HONA

ÄG. BARBRO GRETENER, FRÄSET

EP GIC
S*CHIMÄR’S
I RIN A
SBI n, BRUNMASKAD KASTRATHONA

BÄST I RAS KASTRATHONOR
ÄG. ANNELI PÄÄKKÖ, TCC

Birmaspecialen forts.
En special sköter sig inte själv så vi hade
följande aktiva medhjälpare: domare
Sirpa Lindelöf, konferencier Lena
Nordström, sekreterare Katarina
Åström som blev avlöst av Siw
Nordlund, Angelika Brandel delade ut
alla specialpriser till de tävlande
katterna. Prisutdelare var Maria
Eriksson och Anneli Pääkkö samt
Barbro Gretener som Fräsets
representant, var också där.
Specialen genomfördes under perioden
mellan de färdiga bedömningarna och
panelen vilket gjorde att ingen kände
någon stress. Jag inledde hela eventet
med en kort beskrivning av
Birmasällskapet och påpekade att det
snart var dags för 40-årsjubileum.
Tanken var nu att jag skulle prata en del
om standarden, färger och svara på
eventuella frågor som publiken hade.
Under denna tid skulle Sirpa i lugn och
ro kunna titta på alla katter i respektive
grupp och sedan lämnade jag över
showen till Sirpa så att hon kunde prata
om varje katt samt presentera vinnaren.
Det hela flöt både i mitt och Sirpas
perspektiv bra och det kändes fint att
växla ”pratet” mellan oss. Något som
också flera i publiken bekräftade. Flera
som kommenterade tyckte att det var
jätteintressant att se så många katter
hos samma domare. Detta föranledde
den fråga som låg på Birmasällskapets
hemsida under januari. Det vill säga,
skulle vi vilja ha flera färger på samma
domare vid bedömningarna? Det
negativa som någon sa var att det
kanske inte blev så många
nomineringar, men stämmer det? Att
några också fick nya kunskaper intygade
också flera utställare och tyckte att
”detta måste ni göra igen”. Flera var
också imponerade att vi lyckats få ihop
så många fina priser.

naturligtvis det är bra med så mörka
ögon som möjligt men där formen
Sirpa är korthårsdomare sedan många
spelar stor roll för uttrycket. Hon
år tillbaka och 2007 tog hon sin
tycker vidare det är roligare att döma
semilånghårsexamen. Hon var under
en sådan här special där man tittar på
många år Burmauppfödare men idag har hela katten och inte bara en sidoklass
hon enbart tre kastrater hemma.
som bästa svans eller bästa tassar. Det
Hon berättade för publiken att
är lite svårt att låta bli att titta på hela
naturligtvis så måste man följa den
katten när man dömer en sidoklass
standard som varje ras har men det är
säger hon skrattande. I en sådan här
också viktigt att helheten stämmer.
tävling känns det bra om det inte är fler
katter än 7 – 10 stycken då det är lätt
att hålla reda på samt det kräver inte
heller en sådan stor yta att döma på.
Vinnande katter som För att inte tala om vad man lär sig
mycket. Hon menade också på att detta
blev Bäst I Ras
är ett fantastiskt sätt att marknadsföra
en ras samt att också förmedla kunskap
Vuxen hane: Ch Jachinto
till utställarna.

Intervju med Sirpa

Boy av Ontario, SBI b

Vuxen hona och Totalt:
SC Kultbergets Kira, SBI c
Kastrat hane: IP
Shenandoahs Gran Eneldo
MMIX, SBI d
Kastrat hona: Chimärs
Irina, SBI n
Junior/Ungdjur: Ma'Ha
Gita Zpotlight, SBI a

Birmakatten har många olika saker att
titta på så det är inte alltid så lätt att
välja. Hon säger vidare att Birman
måste se behaglig ut och det gör den
när den har den speciella birmalooken
som är så svår att beskriva. Två viktiga
saker hon tog upp också var
pälskvaliteten som är så viktig att den
känns silkig och kall samt ögonen där

Jag undrar över dagens klasser vilken
hon tyckte var svårast. Det var absolut
ungdjur/juniorklassen säger hon snabbt!
Det är svårt när den spänner från 3
månader till 10 månader och speglar
den period då katterna växer och
utvecklas mest vilket innebär att
katterna verkligen är olika i storlek och
utveckling. Denna klass innehöll sju
kattindivider och var representerad
med sex olika färger. Som god tvåa kom
kastratklassen med honorna.Vinnande
katt totalt blev den lila honkatten SC
S*Kultbergets Kira, lilamaskad som ägs
av Angelika Brandel. Här menade Sirpa
att helheten var otrolig, allt stämde.

Tävlingsklasserna
Låt oss gå in på de olika klasserna.
Roligt var att så gott som alla
närvarande birmor fanns med i
specialen. Många färger var
representerade och det var intressant
att se att det blev en fin palett med
vinnare. Det saknades mindre än en
handfull.

Birmaspecialen forts.
Bäst i Ras hanar
En grupp med ganska unga hanar. Sirpa
var imponerad av den vinnande kattens
fina utmaskade chokladfärg och han
hade också fina kontraster.
1.Vinnande katt var Ch Jachinto Boy av
Ontario, SBI b som ägs av Lisa Karlsson
och Marie Karlsson.
2. SC SE*Saphire Extreme Sharp Dressed
Man, bruntabbymaskad, ägare Angelika
Brandel
3. SE*Rosel’s Pride Baxter Blue,
blåmaskad, ägare Eivor Bertilsson
4. S*Nashvilles’ Kenny Rogers, blåmaskad,
ägare Anneli Pääkkö

Bäst i Ras honor
Här visade Sirpa upp med den vinnande
katten det hon pratat om, en helhet
som stämde hela vägen.

2 EC Wilhelmus v Nassau Donkersnoet,
lilamaskad, ägare Katarina Åström

3 SE*Balforsen Blue Belle, blåmaskad,
ägare Nina Ekbom

2 PR S*Raushöjden’s Great Red Thunder,
ägare Karin M Isaksson

3 S*EmsiCats No Drama, chokladmaskad,
ägare Margareta Spiik

Bäst i Ras Kastrat honor

3 S*AnnMalou’s Shadow,
blåsköldpaddsmaskad, ägare Annika
Erkesjö

I den här klassen skulle 7 katter vara
med vilket skulle innebära att det var
den största klassen. Men en kom aldrig
upp och en tyckte inte att det var så kul
så det slutade med fem kastrathonor.
Man slutar aldrig att förvånas över
Birmornas förmåga att bara bli vackrare
med åren. Sant och sagt, vinnaren med
en fantastisk kondition var hela 12 år,
dock var det en hård kamp mellan
henne och 2:an.
1 Vinnande katt var EP & GIC S*Chimärs
Irina, brunmaskad, ägare Anneli Pääkkö
2 GIP & GIC Meinking’s Merci,
bruntabbymaskad, ägare Anita Ekholm

1 Vinnande katt var SC S*Kultbergets Kira,
lilamaskad, ägare Angelika Brandel

3 PR Zaga, blåmaskad, ägare Anna-Karin
Strand

2 CH S*Nebulosan’s Sizzling Cisticola,
brunsköldpaddsmaskad, ägare Barbro
Gretener

3 S*Bling Bling Fiona, blåmaskad, ägare
Barbro Kruse

3 S*Zilkyzox Rosie Pralin,
bruntabbymaskad, ägare Charlotta
Ingvarsdotter
4 SE*Fionas Freja, blåmaskad, ägare
Barbro Kruse

Bäst i Ras Kastrat hanar
Även här imponerades Sirpa av en
vinnare med djup fin maskfärg.
Fantastisk kondition och harmoniska
öron i storlek. Hon hade svårt att
rangordna resterande katter i klassen
och eftersom detta var en special så
fick faktiskt domaren bestämma! Men
det får man aldrig göra i de officiella
utställningsklasserna.
1 Vinnande katt var IP Shenandoahs Gran
Eneldo MMIX, rödmaskad, ägare Jörgen
”Putte” Rocklind
2 SP Herrgryt’s Alladin, brunmaskad, ägare
Maria Eriksson

3 IP & CH S*Sunlands Denice,
bruntabbymaskad, ägare Inger Hansson

Bäst i Ras Ungdjur/Junior
En stor klass med skiftande storlekar
och utveckling.Vinnaren hade en
mycket bra tyngd för åldern och vacker
blå ögonfärg. Sirpa valde ganska länge
mellan 1:an och 2:an i denna klass.
Tvåan hade ett jättefint uttryck och en
härlig päls. De som till slut avgjorde var
1:ans mer muskulösa kropp. Honan var
otroligt vacker men var lite tunn i
kropp och benstomme.

3 S*Ma’Ha Gita Got The Feeling,
bruntabbymaskad, ägare Liselotte Fröström

Kommentar från en
utställare
Jörgen ”Putte” Rocklind
Shenandoahs Gran Eneldo MMIX alias
”Helmer” tycker att det är kul att vara
med i ropet och visa upp sig. Jättekul att
tävla direkt mot alla birmorna istället
för massa andra konstigheter till raser.
Ser fram emot flera liknande tävlingar.

Sponsorer
Hills Pet Nutrition, www.hillspet.se
Foder för olika behov, både blötmat
och torrfoder
Aptus, www.aptuspet.com
Aptus®serien erbjuder ett stort utbud
av hälsovårdsprodukter för hund och
katt, med syfte att stärka och bibehålla
ditt djurs hälsa. Serien är färgkodad
efter användningsområde:
- GRÖN serie allmän hälsa
- ORANGE serie mage och tarm
- LILA serie hud, päls och öron
- BLÅ serie munhygien
Kissekatt Webbshop, www.kissekatt.com
Webbshop med massor av kattprylar

1 Vinnande katt var S*MaHa Gita
Zpotlight, blåmaskad, ägare Lisa Karlsson

Fräsets Kattklubb, www.fraset.se

2 S*Sotvippan’s Piko, blåtabbymaskad,
ägare Ing-Marie Söderman

Chimärs Birma, www.chimars.se

3 S*EmSiCats Loving Day, brunmaskad,
ägare Inger Hansson

Birmasällskapet, www.birma.se

Far East Birma, www.freewebs.com/
fareastbirma/
Shenandoahs Birma, www.shenandoahs.se

När Baby försvann
Lovisa Malabeux
När jag fick höra historien om hur Lovisas ”Baby” (eller
S*Isalov’s Baby be mine som hon egentligen heter), en
svartsmoke NFO-hona hittades med hjälp av ett medium efter
att ha varit försvunnen i nästan 2 veckor bad jag henne skriva
ner den märkliga historien. Jag har hört en liknande berättelse
för ett tiotal år sedan också den med lyckligt slut. Jag vet
fortfarande inte vad jag ska tro men faktum är att båda
katterna hittades efter att ett medium talat om var de fanns.
Lovisas hemsida: www.isalovs.dinstudio.se
(Red anmärkning)

bostadsområde helt resultatlöst. Vi satte även upp lappar med
bilder på Baby och pratade med folk vi mötte och vissa trodde
sig ha sett henne på det ena eller andra stället.
Så där höll det på. Många vändor blev det till Örebro, fy vad
jag avskydde den stan! Jag började dessutom tro att Baby inte
längre kunde vara i livet då det var så mycket trafik kring
bostadsområdet och Baby var ju inte trafikvan precis.
Efter en dryg vecka sa min granne till mig att jag borde

Vi hade väntat länge på att Baby skulle löpa och bestämt oss för

kontakta ett medium. Jag hade ju inte så många bättre idéer så

en stilig hane till henne. Så en dag i början av juni började hon

jag började googla ”medium” och ”djur” och fick faktiskt en

äntligen löpa! Vi åkte och lämnade henne hos hankattägaren i
Örebro. Äntligen skulle vi kanske få kattungar efter min fina
Baby som är född och uppväxt hos oss.
Efter tre dagar ringde hankattägaren och sa att hon trodde att
det var klart och vi kom överens om att vi skulle komma och
hämta henne dagen efter på kvällen. Hon berättade att hon nu
släppte ut dem till ett lite större utrymme med tillgång till
balkongen.
Sent samma kväll ringde hon upp mig igen och berättade att
hon inte kunde hitta Baby någonstans. Hon visste heller inte
hur länge hon kunde ha varit borta eftersom hon befunnit sig i
en annan del av lägenheten. Den enda möjliga var att Baby
hoppat ut från balkongen som visserligen var innätad men
saknade nät på sidorna närmast husväggen. Hennes stora
hankatter hade aldrig ens tänkt tanken att försöka hoppa ut den
vägen...
Jag och min man åkte så fort vi kunde på morgonen för att leta
och var kvar där tills vi måste åka hem till barnen. Tyvärr
kunde vi inte hitta Baby någonstans. Det var ett stort
bostadsområde med mycket folk ute hela tiden och jag minns
att jag tänkte att här kommer Baby aldrig våga sig fram.
Väl hemma fick vi ta itu med det svåraste. Att berätta för
barnen att deras älskade katt hade sprungit bort! Det blev
många tårar det! Äldsta dottern somnar varje kväll med Baby
på huvudkudden annars kan hon inte sova. Vi lovade såklart att
vi skulle göra vårt bästa för att hitta henne men att avståndet
mellan Uppsala och Örebro gjorde det svårt att vara där så
mycket som man skulle vilja.

BABY - MAGER, SÅRIG OCH UTMATTAD,
FINA KRAGEN FÖRSVUNNEN - SÅ SÅG
HON UT NÄR LOVISA HITTADE HENNE
EFTER 12 DAGAR (anm BG). FOTO
LOVISA
del träffar. Jag fastnade för en spåkvinna som utgav sig att vara
djurens Saida. Jag ringde henne och berättade mitt ärende. Hon
bad mig skicka 250kr i ett vanligt brev! Jag hade inte så mycket
att förlora så jag gjorde det och väntade och väntade. När hon
några dagar senare ringde upp mig på jobbet sa hon att Baby
visst levde och berättade att hon höll till kring en motionsspår i
skogen alldeles i närheten av där hon försvann. Hon beskrev
även ett dagis i form av ett L där Baby också brukade vara (hon
gillar barn). Hon sa att vi hade letat på rätt ställen men att Baby
var så rädd att om det kom folk förbi samtidigt gav hon sig inte
till känna. Sandra och jag åkte ännu en gång iväg till Örebro på
kvällen den 18 juni. Vi hade fått ny energi och var helt

Dagen efter kunde vi inte åka men efter jobbet på

övertygade om att vi skulle hitta henne denna gång. Först

fredagskvällen åkte jag och min underbara granne, Sandra iväg

genomsökte vi dagiset men kunde inte hitta henne. Sedan gick

och gick fram och tillbaka hit och dit i detta gigantiska

När Baby försvann forts.
vi in i skogen och ropade hennes namn och visslade precis

göra i buren när vi kom fram till bilen.

som vi gjort så många gånger förut. En kompis till Sandra

Baby såg bedrövlig ut. 12 dagar utan mat och omvårdnad

ringde och sa att hon hade ”på känn” att vi måste leta under

sätter sina spår! Full av fästingar och små sår var hon och

en gran??? Ca 100 meter in i skogen hörde vi ett skrik som

mycket mycket mager. Men vi var så lyckliga! Jag ringde

fick oss att
stanna till.
Kunde det

hem och alla

Det här är Baby i dag! Pigg och glad igen och kragen på plats.
(anm BG) Foto Lovisa
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och jag
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det visade sig att

svarade så

hon var. Tyvärr

desperat

blev det inga ungar

att man

i slutändan

inte kan

troligen

kalla det

återabsorberades

för ett jamande. Men vi kunde inte se henne så vi lämnade

de pga undernäringen och det var väl kanske lika bra med

spåret och sökte oss mot ljudet. Under en stor och yvig gran

tanke på hennes tillstånd.

satt hon, vår Baby och skrek! Sedan kom hon äntligen fram

Idag mår Baby prima och är mer matglad än hon varit innan

och kastade sig över maten jag hade med. Jag tog henne i

försvinnandet.

famnen och vågade inte ens låta henne äta färdigt så rädd var

Jag drömmer fortfarande om att ta en kull på Baby men

att att hon skulle springa bort igen. Äta och dricka fick hon

tanken att lämna bort henne igen får mig att tveka.

Axplock av beslut som gäller från 1 jan 2013
(saxat från SVERAK:s hemsida)

Kattförbundet SVERAK

Förvaltningsrätten om blodgruppsinkompatibilitet och kattungar
Läs mer här
SVERAK-notering: Det är upp till varje uppfödare att tolka förvaltningsrättens beslut. /130106
(forts nästa sida)
Arbete med översättning och uppdatering av regelverket pågår.
... Vaccinationsregler
Vid utställning samt vid leverans ska katt vara fullvaccinerad mot feline panleucopenia 'kattpest', felini
calici virus 'kattsnuva' och feline herpes virus 'kattherpes'.
Information: De allra flesta vaccin mot kattpest och kattsnuva som används i Sverige omfattar även
vaccin mot kattherpes.
Läs information från Hälsokommittén här /130106
... Katter som inte tillåts i avel/vid utställning
Katter som lider av pseudo-achondroplasi -ex.vis munchkin - eller osteokondrodysplasi -ex.vis
scottish fold-, 'vilda kattdjur' och ny ras som kan härledas till 'vilda kattdjur'
.. är inte tillåtna i avel
.. får inte registreras inom FIFe
.. får inte tillträde till FIFe-utställning
.. får inte främjas eller göras reklam för.
... Singapura, SIN – preliminärt godkänd ras
Vid utställning gäller:
Utställda katter, som tillhör preliminärt godkänd ras erhåller bedömning och rangordnas men tillåts
inte tävla i högre klasser än 7 och 8; följaktligen innebär detta att de inte kan erhålla högre certifikat
än CACIB och CAPIB. Utställda katter som erhållit maximalt antal certifikat i klass 7 och 8 får endast
delta 'utom tävlan'.
Katter som tillhör preliminärt godkäd ras får tävla för Bäst i Variant, men får inte nomineras till Best
in Show eller utses till Best in Show.
SIN tävlar dock 'fullt ut' i våra nationella klasser

Ny/ändrad arbetsrutin rörande införande av titlar i SVERAKs stambok
Titlar registreras i SVERAKs stambok när tillförlitlig dokumentation eller när kopia av
bedömningssedel från den utställning där katten erhöll sin titel insänts till SVERAK.
På bedömningssedel ska kattens namn vara påfört av utställningssekretariatet, samt uppgift om kattens
registreringsnummer i SVERAK.

Axplock av beslut som gäller från 1 jan 2013

BIS-listor
Vi har fått en del frågor rörande klubbarnas kompletta resultatlistor, det vill säga underlaget för
uträkning med mera.Numera finns kompletta resultatlistor till höger om BIS-resultaten på respektive
utställningsflik. /121213
Viktig information vid anmälning till utställning av icke godkänd ras med eller utan EMS-kod
När utställare anmäler katt till utställning av icke godkänd ras skall kopia på stamtavlan skickas med.
Detta då det i FIFes regler för utställning, paragraf 1.5, står att det är förbjudet att på kattutställning
ställa ut katter som lider av (pseudo-)achondroplasia (t.ex munchkin) eller osteokondropysplasi (t.ex
scottish fold) eller som har sådan katt i sin bakgrund. Med bakgrund avses i detta fall katten själv och/
eller i tre tidigare generationer. /121204
Nya utställningsresultat och nytt preliminärt delresultat
samt även preliminär BIV-lista för tävlingen Årets Katt
är nu publicerade
/121112
På delresultatlistorna har de katter som är gråmarkerade ännu inte nödvändiga antal utställningar eller
poäng för att ingå i beräkningen. Detta kan dock komma förändras när fler utställningar 2012 har
avhållits.
Följ delresultat och läs information här
/121102
Sammanställning tolkningar mm
Här kan du hitta förtydliganden, principbeslut mm som rör uppfödning, utställning och mycket mer. /
121102
BESLUT FRÅN FIFES GF 2012
nu publicerade på FIFes sida

Hälsningar från Fräsan
Ni har väl
inte glömt
Fräsan?

I julas skrev Malin så här men tyvärr kom
hälsningen några dagar för sent för julnumret av
Löpsedeln:

Den lilla
kattungen som
hittades (11okt
2010) vid en
järnvägsstation och fick följa med till Uppsala och
hamnade på Fräsets styrelsemöte som omedelbart
tog beslutet att den lilla kattungen skulle bli Fräsets
speciella mascot och sponsras av Fräset. Så här såg
hon ut då. Insvept i Kenneths stora tröja och med
nappflaskan inte långt borta utgjorde hon
styrelsemötets självklara medelpunkt.
”Hej!
God Jul och Gott Nytt År från Fräsan, kompisen
Sigrid och kattbetjänten Malin! Fräsan har nyligen
flyttat igen och bor nu i ett hus med trapp där hon
och kompisen Sigrid springer upp och ner.
Ett favoritställe är badrumsgolvet som har
golvvärme. Fräsan är en väldigt mysig och härlig
katt, pigg och nyfiken och är väldigt duktig på att
väcka matte varje morgon genom att hoppa jämtassa
på henne (fortsättning nästa sida).

Så här skrev Malin, Fräsans ägare, för så där ett
halvår se’n:
”Fräsan är en riktigt härlig kissemisse, en liten
kelgris som ligger i mattes säng och sover. Väcker
gärna matte i ottan för frukost fastän matte har
semester. Andra favoritaktiviteter är att hänga i
gardinerna, busa med kompisen Sigrid och putta ner
saker på golvet.”
Sommarhälsningar från Malin, Fräsan och Sigrid

Fräsan forts
Annars är favoritsysselsättningen att putta ner saker på golvet, springa framför mattes fötter och vara allmänt söt
och odräglig :)
Det var lite om Fräsan.

Hälsningar från Malin Bergvall”.

Nog har Fräsan blivit en ovanligt vacker och tjusig katt och visst ser hon ut som om hon
vet det också (redaktionens anmärkning)?
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NÄR KOMMER LÖPSEDELN?
Om inget oförutsett inträffar kommer
Löpsedeln under 2013 att dyka upp
omkring den 15 mars, juni, september
och december med manusstopp
omkring den 1ste i respektive månad.
SKRIVER GÖR...
... Barbro Gretener, där ej annat anges.

