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Fräsets medlemstidning  

Fräsets januariutställning 2014 med

10-års jubiléum och kategori IV- special
se sid 4 - 7

TITEL PÅ FRÄSETS UTSTÄLLNING!

En nybliven Supreme Premier, S*Palace&Main's Io 
for Qiqi, alias "Spiggen". Hon tog titeln på Fräsets 
utställning söndagen 5 januari. På lördagen tog hon 
sitt 12:e BIS. Ägare Kicki Gustavsson.
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Ett nytt år och vår utställning är som vanligt avklarad med bra resultat 
på alla sätt. Det är med viss lättnad som vi kan se fram mot den 
kommande våren och sommaren.
  

Utställningen gav 
ett bra ekonomist 
resultat och 
därför har 
styrelsen
beslutat att 
subventionera en 
bussresa till 
Scandinavian 
Winner Show i 
Oslo för att ge 
klubbens 
medlemmar en 
chans att ställa 
sina katter. 

Klubben planerar också att ha en föreläsning och en grillkväll under 
våren och sommaren.
 
Vi har dessutom börjat göra de första förberedelserna för utställningen 
2015. Men vi har som det flesta kattklubbar problem med att få folk 
som kan delta i genomförandet av våra aktiviteter. Jag menar Fräset är 
ingen speciellt liten kattklubb men när det skall göras saker så är vi få. 
Därför uppmanar jag er som är medlemmar att komma på våra 
möten och sammankomster och anmäla att ni gärna vill hjälpa till.

   ORDFÖRANDE HAR ORDET    
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Fräsets utställning 2014
av Torbjörn Sjögren

Fräsets utställning 2014 och vårt officiella 10-års Jubileum blev en lyckad
tillställning. Vi hade runt 230 utställare och sammanlagt ca 300 besökande under de båda dagarna. En himla 
tur med vädret hade vi också. Snön lyste med sin frånvaro! Alla fick plats med sina bilar på parkeringen och 
framför allt - alla kom fram.  Klubben har efteråt fått beröm av såväl utställare som publik och den allmäna 
uppfattningen är att det var en mycket trevlig utställning. På lördagen hade vi en kat 4 special (se sid 6), som 
blev lyckad och på söndagen firade vi vårt jubileum med att bjuda på dryck och bakelse.  Detta verkade 
uppskattas då tilltugget snabbt försvann.    

Utställningen stängde strax efter kl 16 på söndagen och klubben lastade in det sista i förrådet kl 18.57 och 
därmed var den operativa delen av utställningen klar.

Kansliet

Prisrummet

Power of Nature

Här bor bengaler
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Lotterier 

Skönhetssalong för katt

Stöd för hemlösa katter

Domare Glen Sjöbom,  SE

Domare Maud Olsen Johansson, 
SE 

Domare Nurit Pahl, IL
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Fräsets utställning 2014
och kategori IV - specialen  av Lillemor Forsström, Siameslinjen

På Fräsets utställning i Rasbo den 4 januari arrangerade Siames och Orientalgruppen en rasspecial för 
Kategori IV katter, dvs raserna siames, balines, orientaliskt kort- och långhår, seychelloise kort- och långhår 
samt peterbald.

Nu fanns inte riktigt alla raser representerade i Specialen men totalt deltog 30 katter uppdelade på nio klasser 
som alla dömdes av domare Iréne Eek Magnusson. De vackra vinnarna och deras stolta ägare fick priser 
skänkta av bland annat försäkringsbolaget Agria, kattklubben Siameslinjen och fodertillverkaren Royal 
Canin.

Bästa katt totalt blev: SW SW'10 NW SP SC FIN*Kattilan Mara Katti OSH n25

   Resultat Kategori IV - specialen (bilder nästa sida)

Klass Vinnande*ka, Ras/färg Ägare Klubb

Bästa&huvud
SE*North&Lands&Lady&
Gaga OSH&f02 Anna<Carin&Blanck NOS NorrskenskaCen

Bästa&kropp Akita&Haku&Na*PL OSH&b24 Arja&MarJkainen SUROK
Suomen&
Rotukissayhdistys

Bästa&päls&
korthår

SW&SW'10&NW&SP&SC&
FIN*KaUlan&Mara&
KaU OSH&n25 BirgiCa&Schmidt VK

Västsvenska&
KaCklubben

Bästa&päls&
långhår

GIC&S*Spotless&
Ingemund OLH&b22 Amanda&HurJgh SÖK StorsjökaCen

Bästa&blå&ögon
S*Yzings&
Galaxy4Ivantes SIA&n Björn&Malmquist TCC Top&Cat&Club

Bästa&gröna&
ögon

SW&SW'10&NW&SP&SC&
FIN*KaUlan&Mara&
KaU OSH&n25 BirgiCa&Schmidt VK

Västsvenska&
KaCklubben

Bästa&färg&
maskad

S*Vildbackens&Clawd&
Wolf BAL&a

Anna<Lena&
Holmerg<
Örtengren SL Siameslinjen

Bästa&färg&
mönster&
oriental Akita&Haku&Na*PL OSH&b24 Arja&MarJkainen SUROK

Suomen&
Rotukissayhdistys

Bästa&svans Evita&Totem PEB&f

Anna<Lena&
Holmerg<
Örtengren SL Siameslinjen

Bästa&totalt

SW&SW'10&NW&SP&SC&
FIN*KaUlan&Mara&
KaU OSH&n25 BirgiCa&Schmidt VK

Västsvenska&
KaCklubben
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Akita Haku Bästa kropp och 
Bästa färg/mönster oriental

Evita Totem Bästa svans

North Lands Lady Gaga 
Bästa huvud

Vildbackens Clawd Wolf, 
Bästa färg maskad 

Spotless Ingmund, Bästa päls 
långhår

Yzings Galaxy4Ivantes Bästa 
blå ögon

Kattila Maran Katti: Bästa 
gröna ögon; Bästa päls 
korthår och Bäst Totalt

Bästa katter kat IV - special
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högsta
 poängsumman

 
av alla nådde

   
”spiggen”

Fräsets bästa Klubbkatt 2013 har utsetts!
Här nedan presenteras Fräsets mest framgångsrika katter under utställningsåret 2013. Inom Fräset tävlade 
katterna i följande klasser: Vuxen, Kastrat, Ungdjur/Junior, Senior och Veteran. Honor tävlar mot hanar i de 
tre första klasserna. I Senior och Veteranklasserna tävlar honor, hanar, fertila och kastrater mot varandra. På 
sid 9 presenteras vinnarna med foto och på sid 10 visar en tabell de fem bästa katterna under året i varje 
klass. I Veteranklassen har vi bara haft en deltagare under 2013.

Varje katts uppnådda poäng har tagits direkt ur SVERAK:s Bästa Katt-listor. Det är första gången vi gör så. 
Tidigare har vi haft ett särskilt poängsystem men det visade sig att våra katter var så framgångsrika att det 
systemet inte förmådde skilja katterna åt eftersom nästa alla hamnade på max-poäng!
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Klass Vuxen

”Kroken”

SC S*Aucuparia's

Astrakan Gyllenkrok

ABY o  hane

ägare Torbjörn Sjögren

Klass Kastrat

”Spiggen”

IP S*Palace&Main's

Io for Qiqi

BRI f 24  hona

ägare Christina Gustavsson

Klass Ungdjur/Junior

”Puzzle”

CH S*Leopardettes

A Piece of Puzzle

BEN n 22  hona

ägare Kenneth Wikström  

Klass Senior

”Bullen”

EC S*Bamsekattens

Istan Bull

BRI  e hane

ägare Ann-Britt Eriksson

Klass Veteran

”Zaza”, ”Tanten” eller ”Hjärtat”

GIP CH S*Ziandra's

Zaza

OSH n

ägare Sandra Nordin

FRÄSETS BÄSTA KLUBBKATTER 2013       
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Klass*VuxenKlass*Vuxen
Placering KaCens&namn EMS Ägare Poäng Kategori Kön Klubb

1 SC S*Aucuparia's Astrakan Gyllenkrok ABY o Torbjörn Sjögren 267,39 3 Hane FRÄS

2 GIC S*Aucuparia's Sinope JW DVM ABY n Jan Eriksson & Jan Sjögren 252,44 3 Hona FRÄS

3 SC S*John-Johns Joey OCI n 24 Mikael Bjelkesten 156,23 3 Hane FRÄS

4 SC Thamos Zambezi ABY n Kenneth Wikström 151,48 3 Hona FRÄS

5 CH (N)Manhunter's Whos Smiling Now PEB n Frölén, Jenny 110,17 4 Hona FRÄS

Klass*KastratKlass*Kastrat
Placering KaCens&namn EMS Ägare Poäng Kategori Kön Klubb

1 IP S*Palace&Main's Io for Qiqi BRI f 24 Christina Gustavsson 269,05 3 Hona (K) FRÄS

2 PR SC S*Aucuparia's Padam Padam JW DVM ABY o Jan Sjögren & Jan Eriksson 266,99 3 Hona (K) FRÄS

3 SP GIC S*Nebulosan's Caffra Marula DVM SBI a Barbro Gretener 235,95 2 Hona (K) FRÄS

4 IP CH S*Nonimonos Nikita on Nitro OSH b Jenny Frölén 220,59 4 Hona (K) FRÄS

5 IP S*Aucuparia's Blue Temptation ABY a Marianne Eriksson 100,56 3 Hona (K) FRÄS

Klass*Ungdjur/JuniorKlass*Ungdjur/Junior
Placering KaCens&namn EMS Ägare Poäng Kategori Kön Klubb

1 CH S*Leopardettes A Piece of Puzzle BEN n 22 Kenneth Wikström 256,47 3 Hona FRÄS

2 IC S*Aucuparia's Kebra Nagast ABY n Carina Siljebro & Tomas Siljebro 210,00 3 Hane FRÄS

3 S*Jabari's Blazing Fire ABY o Kenneth Wikström 190,56 3 Hona FRÄS

4 CH S*Primuz-Zezam Odezza ABY n Torbjörn Sjögren 185,54 3 Hona FRÄS

5 S*Hallongläntans Violeta RAG g 03 Hans Andersson 100,83 2 Hona FRÄS

Klass*SeniorKlass*Senior
Placering KaCens&namn EMS Ägare Poäng Kategori Kön Klubb

1 EC S*Bamsekattens Istan Bull BRI e Ann-Britt Eriksson 110,03 3 Hane FRÄS

2 IC S*Herrhagens Silver Moon ABY ns Celina Jacobson 55,01 3 Hona (K) FRÄS

3 EP S*Bamsekattens Gentle Guru BRI n Ann-Britt Eriksson 55,00 3 Hane (K) FRÄS

4 SP&GIC&S*Nebulosan's&Caffra&Marula&DVM SBI&a Barbro&Gretener 50,08 2 Hona&(K) FRÄS

5 GIP&CH&S*Ziandra’s&Zaza OSH&n Sandra&Nordin 40,00 4 Hona&(K) FRÄS

Klass*VeteranKlass*Veteran
Placering KaCens&namn EMS Ägare Poäng Kategori Kön Klubb

1 GIP CH S*Ziandra's Zaza OSH n Sandra Nordin 30,01 4 Hona (K) FRÄS

2 &< &< &< &< &< &< &<
3 &< &< &< &< &< &< &<

Fräsets Bästakatter 2013
(poäng enligt SVERAK:s ÅRETS KATT-LISTA, sammanställning av Jan Eriksson, Fräset)
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Jenny och Twiggy

(IP & CH S*Nonimonos Nikita on Nitro, 
OSH b)

Då ...
Jag började föda upp orientaler 2007 under 
stamnamnet S*Cupcakes och har under alla år bott i 
Sundsvall men haft goda kontakter med flera 
medlemmar i Fräset så efter att ha varit medlem i en 
relativt inaktiv klubb (Siameslinjen) under många år 
tog jag mig i  kragen och gick över till Fräset. 

Nu ... 

Vi bor i ett område strax norr om Sundsvall som 
kallas Skönvik i gamla röda arbetarbostäder från 

förra sekelskiftet belägna i vacker natur med 
gräsmattor och lummiga träd. 

Katterna älskar att följa med ut i trädgården och 
spatsera lite på gräsmattan under det varmare 
halvåret. 

I nuläget har jag 6 katter hemma (2 fertila hanar, 2 
fertila honor och 2 kastrerade honor) och vi syns då 
och då på utställningar. Två av mina tjejer kommer 
från en annan Fräset-medlem, Lina Wilund som har 
stamnamnet S*Nonimonos. Av henne har jag köpt 
de knasigaste och knäppaste katter du kan tänka dig! 
De är två väldigt speciella tjejer bägge två, på helt 
olika vis. 

Vi har också en peterbald-tjej, en än så länge ganska 
ovanlig ras och kategori 4's senaste tillskott - IC 
(N)Manhunter's Who's Smiling Now, som i juni i 
fjol blev första svenska peterbald att ta titel samt 
Best in Show! Hon har svart sammetspäls och gröna 
smaragder till ögon. Och under året tog hon fler 
Best in Show både i Sverige och Norge. 

Planer ... 

Vi tycker mest om att mysa med katterna här 
hemma och planerar flera kullar under 2014. 
Bifogar lite bilder på våra pälsklingar. 

Jenny Frölén

www.cupcakes-cattery.se 

Katterna finns på nästa sida!

PRESENTATION  AV  EN   FRÄSETUPPFÖDARE

Jenny Frölén - S*Cupcakes Oriental & Peterbald
Text Jenny Frölén                                                              Foto Anna Melander och Ulla Huhta

http://www.cupcakes-cattery.se
http://www.cupcakes-cattery.se
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Uppfödarpresentation forts.
Jennys katter

Sammet
IC (N)Manhunter's

Whos Smiling Now, PEB n (hona)

Kiku
SC FIN*Quan Kiku by Wakisaka,

OSH g 03 (hona)

Gurkan
IC S*CrossBow-Crest

Gold'N Brownie, OSH b 24 (hane)

Eddie
S*Labolinas

Never Ending Story JW OSH n 22 
(hane) 

Snigel
S*Nonimonos

Hermia SIA n 21 (hona)
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 Kattungar registrerade via Fräset 2012

   Ras           Hona            Hane
ABY             16                 16
BUR              7                   3
DRX              7                   7
MCO             2                   3
OCI               0                   2
OSH              11                 8
SBI                0                   4
SIA                8                   9
SPH               1                   3
SYS               0                   1
_______________________

Tot                 53                55
 = 108 ungar, fördelade på 10 raser

Kattungar registrerade via Fräset 2013

   Ras             Hona            Hane
ABY             19                 18
BRI               13                 20
BUR              10                 8
DRX              5                   6
MCO             3                   5
NFO              6                   6
OCI               1                   1
OSH              9                   9
RAG              0                   2
SBI                6                   3
SIA                10                 9
SPH               2                   7
SYS               1                   0
_______________________

Tot                 85                94
= 179 ungar, fördelade på 13 raser

Fräsiga  kattungar 2013
Vår avelssekreterare, Celina Jacobsson, har sammanställt uppgifterna på antalet kattungar 
som fötts och registrerats inom Fräset 2013. Det är glädjande att se att fler raser bidragit med 
kullar det senaste året än under 2012. Varken britter, norsk skogkatt eller ragdoll hade kullar 
2012 men har 2013 bidragit med sammanlagt 51 kattungar! Kattungetoppen leds av 
”abessinierna” med ”britterna” som god två med 37 resp 33 registrerade ungar. Totalt har som 
framgår av Celinas tabell 179 kattungar registrerats under 2013 vilket är en ökning med 71 
ungar jämfört med 2012! Vi får tacka våra nya medlemmar vilkas katter bidragit med en 
ansenlig del av ökningen men också ett grattis till våra ”gamla” som är ”still going strong”.

GRATTIS TILL ALLA SMÅTTINGAR 

oavsett ras
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Mycoplasma haemofelis

Mycoplasma haemofelis, i förkortning M. haemofelis, är en bakterie som kan orsaka anemi (blodbrist) 
hos katt. Det är inte klarlagt hur vanlig infektion Mycoplasma haemofelis är hos katt i Sverige.

Anmälningspliktig: Nej   Epizooti:  Nej    Zoonos: Nej

Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken 
epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas 
som epizootier är alltid anmälningspliktiga.

Epizooti: allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa
och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka 
sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Sjukdom som smittar naturligt mellan djur och människa.

Mycoplasma haemofelis (tidigare Haemobartonella felis), i förkortning M. haemofelis, är en bakterie 
som kan orsaka anemi (blodbrist) hos katt. Det finns två andra arter som kallas Mycoplasma 
haemominutum och Candidatus Mycoplasma turicensis. Dessa två arter anses vara mindre 
sjukdomsframkallande än M. haemofelis.

Hos hund har något som liknar M. haemofelis hittats, de två kan till och med egentligen vara samma 
mykoplasma. Hos hund kallas bakterien M. haemocanis. I övrigt friska hundar brukar dock inte bli sjuka 
om de infekteras med bakterien. 

Smittvägar

Katter smittas troligen framförallt via loppor. Det är inte helt klarlagt på vilka andra sätt smittan kan 
överföras. Det är möjligt att även andra blodsugande insekter kan smitta katter. Katter som bor 
tillsammans en lång tid har inte påvisats smitta varandra genom till exempel kontakt eller genom att dela 
matskålar. Bett har dock föreslagits vara en smittväg. Det är också möjligt att smittöverföring kan ske 
från kattmamma till foster och nyfödda kattungar. 

Studier har inte kunnat påvisa smitta från hund till katt. Möjligheten att smitta kan överföras från katt till 
hund har inte kunnat uteslutas, å andra sidan verkar infektionen just inte orsaka några besvär hos hundar.

Symtom

Bakterien infekterar (parasiterar) röda blodkroppar. När tillräckligt många röda blodkroppar infekterats 
försvinner de från blodomloppet för en tid medan kroppens immunförsvar avdödar parasiten. Detta gör 

DJURHÄLSA - INFO FRÅN SVA OM 
M. Haemofelis 

http://www.jordbruksverket.se/download/18.26424bf71212ecc74b080002091/1999-102.PDF
http://www.jordbruksverket.se/download/18.26424bf71212ecc74b080002091/1999-102.PDF
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att katten får anemi, som också kallas "blodbrist" i dagligt tal. Katten blir trött och svag och får bleka 
slemhinnor. Hjärtat slår snabbare och katten kan andas snabbt eller häftigt.  

I en del fall dör katten inom några timmar och någon behandling hjälper inte. I många andra fall blir katten 
inte så dålig och med hjälp av behandling klarar den sig bra. Prognosen är alltså ofta god.

Diagnos och behandling

Som vanligt måste veterinär uppsökas för undersökning och behandling om en katt visar symtom på 
sjukdom. Det finns många olika sjukdomstillstånd som kan ge upphov till de symtom som beskrivits 
ovan. 

I de fall infektion med M. haemofelis, M. haemominutum och/eller C. M. turicensis misstänks görs en 
specifik undersökning av ett blodprov. Vid SVA används en så kallad PCR-undersökning som innebär att 
man söker efter bakteriens arvsmassa. 

I akuta fall är det ofta omöjligt att veta om katten är infekterad eller ej, och veterinären får behandla efter 
vad som framkommer med hjälp av andra undersökningar, och efter kattens symtom. I de fall där kattens 
symtom beror enbart på infektion med M. haemofelis och katten inte är för dålig kan en 
antibiotikabehandling ge en snabb förbättring.  

De flesta eller kanske alla katter som tillfrisknar blir kroniska bärare i månader eller år, eventuellt hela livet. 
Många av dessa katter visar dock inga symtom. Hos andra katter ses viktsförlust och en mild återkommande 
anemi. De kan också ha feber till och från.

Kan människor smittas?

Vad man vet idag smittar inte dessa bakterier till människa.

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din katt. Om din katt är sjuk är det viktigt att du 
snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

 Senast uppdaterad: 2013-12-11

Pågående forskning vid SVA
Tritrichomonas foetus in cat - sampling and transmission

Tidsplan 2013 - 2013

Tritrichomonas foetus (TF) är en av de viktigaste orsakerna till diarré i katterier. Projektets mål är att öka 
kunskapen om parasitens förekomst och spridning genom att studera:
- om laktulos ökar chansen att finna TF i träck
- förekomst av symtomlösa bärare
- hur länge TF kan påvisas i smittade katterier
- om TF kan påvisas i mun, runt nos, runt genitalia eller från tassar på smittade katter.
Lämpliga katterier identifieras via SVAs rutindiagnostik. Analyser utförs med PCR och odling.

Senast uppdaterad: 2012-12-20



16

VIKTIG information efter SVERAKs styrelsemöte den 25 jan mm

LaPerm i avel

140101 blev laperm långhår/korthår – LPL/LPS – godkänd som preliminärt godkänd ras.Styrelsen har 
beslutat att samma regler ska gälla för LPL/LPS som för andra redan godkända raser, bland annat ska katter 
som är registrerade i RX-stamboken vara avelsgodkända för att registrering av kull ska ske.

Ökade krav för uppfödare som ansöker om 'kontrollavel':

Från och med styrelsemötet gäller att sökande - enskild medlem ska:

• vara diplomerad uppfödare samt ha grundläggande kunskaper i genetik och rasstandard

• ha fött upp minst tre kullar (aktuell ras om ansökan rör av FIFe godkänd ras)

• ha varit medlem i SVERAK-ansluten klubb minst tre år

Uppdaterade blanketter kommer inom kort att publiceras.

Fler än en innehavare i stamnamnet?

Samtliga innehavare i ett stamnamn ska vara medlemmar i en SVERAK-klubb vid registrering av kattkull.

Omflytt av rasspecialer i Våra Katter

Abessinieroch somali-specialen kommer i nr 5/14

Turkisk angora-specialen kommer i nr 3/14

Missa inte att skicka in annonser, bilder och andra bidrag!

Mailadress till Eva Porat är eva.porat@telia.com - inte telia.se!

SVERAKs PG upphörde den 1 januari - nu är det bara BG 630-2962 som gäller vid inbetalning.

Regler 2014 finns publicerade på FIFes hemsida. De svenska utgåvorna kommer att publiceras och finnas 
tillgängliga för beställning i slutet av januari.

Uppfödardiplomering - Uppdatering av frågor i diplomeringstest pågår med tanke på nya regler 2014 - 
inga nya diplomeringstest kommer att skickas ut förrän i slutet av januari 2014.

  SAXAT från SVERAK - AKTUELLT  

mailto:eva.porat@telia.com
mailto:eva.porat@telia.com
http://fifeweb.org/wp/lib/lib_current.php
http://fifeweb.org/wp/lib/lib_current.php
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Aktuellt från SVERAK forts.

Nya blanketter publicerade

 Veterinärt besiktningsintyg - HCM, ögonlysning och hörseltest - finns nu publicerade Blanketter - 
 >VETERINÄR<

Några tryckfelsnissar har varit framme i Våra Katter nr 5/13...bl a

 Faktafel på sidan 22 - huskattbevis är inte kostnadsfritt utan kostar 150 kr

 - och 100 kr om man vill göra ändring i ett redan utfärdat bevis.

Viktig och blandad information om karenstider mm

Ändrad karensperiod för hormonspruta/hormonchip
Det är tillåtet att för katt använda könshormoner – såsom p-piller, hormonchip eller hormonspruta – på 
utställning oavsett om det gäller honor eller hanar. Kemisk kastrerad katt tävlar som fertil.
Karensperioden för utställning när katt fått hormonspruta  eller insatt hormonchip (exempelvis suprelorin) är 
femton dagar.
Redan förtydligat är att femton dagar räknas inklusive den dagen som åtgärden (tex insättning av 
hormonchip eller vaccinering) utförs. Om katten får hormonchip insatt en fredag, har katten tillträde till 
utställning femton dagar senare – alltså lördagen två veckor senare.

Ändring av karens för flagyl 

(står som avmaskningsmedel, är ett antibiotikum)
Karensen korrigeras till 15 dagar.

Generellt vid hälsoprogram för sjukdom, åtgärd om parning sker där båda föräldrarna är bärare
  (använd länken nedan)

Sammanställning "principbeslut"/tolkningar/arbetsrutiner - som rör uppfödning, utställning, 
förtroendevalda med flera. Öppna som pdf

Läs om ögonlysning, ögonsjukdomar mm på Svenska Sällskapet för Veterinär Oftamologi, SSVOs 
hemsida. Extern länk - öppnas i nytt fönster

http://www.sverak.se/SVERAK/Top_innehall/blanketter.htm
http://www.sverak.se/SVERAK/Top_innehall/blanketter.htm
http://www.sverak.se/SVERAK/Om_SVERAK/Start_halsa.htm
http://www.sverak.se/SVERAK/Om_SVERAK/Start_halsa.htm
http://www.sverak.se/SVERAK/Shared/Information/Principbeslut_klarlaggande_off.pdf
http://www.sverak.se/SVERAK/Shared/Information/Principbeslut_klarlaggande_off.pdf
http://www.ssvo.se/index.html
http://www.ssvo.se/index.html
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Redaktionen

Ansvarig utgivare

TORBJÖRN SJÖGREN 

Ordförande 
i Fräset och 
uppfödare 
av 
Abessinier

BARBRO GRETENER
Uppfödare av 
Helig Birma

LOVISA MALABEUX
Uppfödare av 
Norsk 
Skogkatt

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

Adresser

Löpsedeln:
lopsedeln@fraset.se

Redaktionen:
Barbro Gretener
barbro@fraset.se
Lovisa Malabeux
Lovisa@fraset.se
 
Ansvarig utgivare:

Torbjörn Sjögren
torbjörn@fraset.se

Medlemskap
Medlelmsavgi% och klubbens 
postgironummer

Huvudmedlemskap: 280 kr

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:

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

När kommer Löpsedeln?

Om inget oförutsett inträffar 
kommer Löpsedeln under 2013 
att dyka upp omkring den 15 
mars, juni, september och 
december med mausstopp den 
1ste i respektive månad.

Om Löpsedeln

Fler bilder från Fräsets utställning

mailto:lopsedeln@fraset.se
mailto:lopsedeln@fraset.se
mailto:barbro@fraset.se
mailto:barbro@fraset.se
mailto:Lovisa@fraset.se
mailto:Lovisa@fraset.se
mailto:kenneth@fraset.se
mailto:kenneth@fraset.se
http://www.cats.alpha.pl/cats.htm
http://www.cats.alpha.pl/cats.htm

