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Våren är här!
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Ny löpsedel
Jag heter Karin Dessne som en del av er redan känner till och är en rätt ny
medlem av Fräsets kattklubb. Jag har fått i uppgift att sätta ihop Löpsedeln för
Fräset och det här är det första numret. Om jag ska berätta lite om mig själv så
har jag levt hela mitt liv med ett visst avbrott som slutade med att jag släpade
hem en hemlös katt till mina föräldrar. När jag växte upp hade vi ofta svarta
huskatter, ett par vita och någon flerfärgad med vita inslag. Min mor hittade
sedan fram till korater och när jag flyttade hemifrån hade jag tänkt ta med mig
den korattjej som då bodde i mitt föräldrahem, men se det fick jag inte. Så jag
fick ju leta upp en egen. En misse blev strax två eftersom korater inte är så bra
som ensamkatter eftersom de inte vill vara ensamma.
Så levde jag länge med två korater tills jag en dag lovade att ta kull på en
korattjej som flyttade hem till oss och sedan dess har vi fött upp korater i liten
skala. Jag har lite svårt att skiljas från kattbarnen, men jag vill ju bidra till min
ras så gott jag kan. Både jag och min make Petter kommer från Uppsalatrakten,
han är uppvuxen där medan jag kommer från landet lite utanför. Jag bodde
dock länge i Uppsala medan jag studerade. Numera bor vi strax utanför Borås Minoe ute i en av våra kattgårdar
med en koratflock i ett litet Staverngult hus (lite av en motsvarighet till Falu
röd i Norge).
Jag vill jättegärna ha material till Löpsedeln förstås så mejla alla bidrag till mig
till karin@fraset.se, lopsedeln@fraset.se eller kontakt@mastertassen.se. Både
text och foton är mycket välkommet och gärna tips till bra nyheter som vi kan
infoga och hänvisa till.
Ha en fin vår och ta många fina foton på era missar i vårsolen!

Innehåll
Sveraks Årets katt 2015
Fräsets utställning 2016
Klubbkatt 2015
Rapport från Sveraks Årsmöte 2016
Vad händer i Fräset under året
Inbjudan från Agria - kattens hälsa
Lite kattnytt och Lite mer kattnytt
Katten – ett flockdjur?
Ordförande har ordet
Nästa nummer
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Årets katt 2015
Flera Fräset-katter med Fräsare-människor återfinns på
fina placeringar i Årets katt tävlingen för 2015 i kategori 3 och 4. Två av dessa blev till och med National
Winners! I kategori 4 föräradedes denna titel till vuxna
hanen SC UA*Oristyle Cappelano JW, ägare Maria
Madsen, och i kategori 3 förärades titeln till vuxna
honan SC S*Mästertassen Nadee DVM, ägare Karin
Dessne. Grattis till alla katters fina placeringar och till
glada mattar och hussar!

Kategori 3:

1:a vuxen hona: NW SC S*Mästertassen Nadee DVM
Karin Dessne
2:a vuxen hane: GIC S*Aucuparia’s Byzantion
Jan Sjögren och Jan Eriksson
1:a kastrat hona: SP SC Quartus Shantung Louwin
DSM
Karin Dessne
5:a kastrat hane: SP IC S*Applecat Roland DSM
Christina Gäfvert
3:a senior SP SC S*Mästertassen Minoe Karin Dessne

NW SC S*Mästertassen Nadee DVM

Kategori 4:

2:a vuxen hona: SC S*Tammee's Xtra Xelma JW
Iréne Eek Magnusson
1:a vuxen hane: NW SC UA*Oristyle Cappelano JW
Maria Madsen
3:a kastrat hona: WW’13 SW SP IC S*Labolina’s Magic Girl JW Maria Madsen
Ungdjur/junior:
1:a Youko Faeton JW Maria Madsen
2:a SC UA*Oristyle Cappelano JW Maria Madsen
4:a IC S*Labolina’s Perfect 4 Tammee JW
Maria Madsen

NW SC UA*Oristyle Cappelano JW

SP IC S*Applecat Roland DSM

SP SC Quartus Shantung Louwin DSM
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forts Årets katt 2015
Fler foton på fina vinnarmissar

Youko Faeton JW, blev också Mediterranean Winner alldeles nyss 2016! GIC S*Aucuparia’s Byzantion

SP SC S*Mästertassen Minoe
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Fräsets utställning 2016
Ett par soliga dagar i februari ägde Fräsets utställning
rum. Här är några foton från dessa dagar.
Många fler foton finns på Fräsets facebooksida.
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Klubbkatt 2015
Grattis till alla fina och
fantastiska missar och deras
mattar och/eller hussar!

Ch
SE*KobbaCat’s
Baloo
Årets
Klubbkatt

Fräset 2015

Vuxen
Placering
Kattens namn
1
SC S*Mästertassen Nadee DVM
GIC S*Aucuparia's Byzantion
2
3
SC UA*Oristyle Cappelano JW SC
4
S*Tammee's Xtra Xelma JW IC
5
S*Javeliner's Sgeir Braigh Mor
IC S*Labolina's Perfect 4 Tammee JW
5

EMS

Ägare

Poäng

Kön

KOR ABY

Karin Dessne

276,47

Hona

n OSH n

Jan Sjögren & Jan Erikss 275,61

Hane

24

Maria Madsen

Hane

OSH n

Iréne Eek Magnusson

BSH e

Christina Gäfvert

OSH b 25

Iréne Eek Magnusson

275,29
275,24
225,00
225,00

NW SC S*Mästertassen Nadee DVM

Hona
Hane
Hona

Kastrat
Kattens namn
Placering
SP SC Quartus Shantung Louwin DSM
1
WW'13 SW SP IC S*Labolina's Magic Girl JW
2
SP IC S*Applecat Roland DSM
3
4
SP S*Palace&Main's Io for Qiqi DSM
5
CH SE*RexOfSweden's Thriller

EMS

Ägare

Poäng

Kön

KOR

Karin Dessne Maria

Hona

SIA n 21

Madsen Christina

BSH n 24

Gäfvert Christina

BSH f 24

Gustavsson Lovisa

CRX n

Skeppstedt

275,55
275,11
235,01
155,15
100,16

Hona
Hane
Hona
Hane

GIC S*Aucuparia’s Byzantion

Ungdjur/Junior
Placering
Kattens namn
Youko Faeton JW
1
SC UA*Oristyle Cappelano JW
2
IC S*Labolina's Perfect 4 Tammee JW
3
SE*KobbaCat's Baloo
4
S*Labolina's Quartz
5

EMS

Ägare

Poäng

Kön

OSH n

Maria Madsen

Hane

OSH n 24

Maria Madsen

OSH b 25

Iréne Eek Magnusson

MCO ds 09 22

Michaela Mattsson

OSH b

Maria Madsen

275,23
275,23
275,12
235,12
235,01

EMS

Ägare

Poäng

Kön

HCS

Gunhild Lagberg

25

Hona

Hane
Hona
Hane
Hona

Huskatt
Placering
1

Kattens namn
Leja

Senior
Placering
1
2

EMS

Ägare

Poäng

Kön

GIP SC S*Mästertassen Minoe

Kattens namn

KOR

Karin Dessne

Hona

EC S*Bamsekattens Istan Bull

BSH e

Ann-Britt Eriksson

150,09
40,00

EMS

Ägare

Poäng

Kön

SBI a

Barbro Gretener

20,00

Hona

Hona

Leja

Veteran
Placering
1

Kattens namn
SP GIC S*Nebulosan's Caffra Marula DVM

Avelshona /Avelshane
Placering
1
2

EMS

Ägare

Poäng

Kön

GIC S*Labolina's My Fair Lady

Kattens namn

OSH b 24

Maria Madsen

Hona

IC Felicity Chanti Chrysolite

OSH w 61

Maria Madsen

15,57
11,10

Ägare

Poäng

Maria Madsen

14,67

Hona

Uppfödning
Placering
1

Stamnamn
S*Labolina's

SP GIC S*Nebulosans Caffra Marula
DVM Fotograf: Tomas Lindgren 2011
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Rapport från SVERAKs årsmöte 2016
Av Anna Källström

Årsmöte avhölls i år 19-20 mars i Göteborg på Scandic Opalen. Representanter för Fräset var undertecknad som flög ner från Umeå och ordförande Torbjörn
Sjögren som åkt tåg från Södertälje. Som alla årsmöten
innehåller de mycket formalia och det löptes igenom
snabbt utan några egentliga konstigheter. Några extra
punkter väcktes innan dagordningen fastställdes bland
annat så efterfrågade Fräset som många år tidigare
någon statistik över hälsoprogrammen i SVERAK.
Hör och häpna så i år så var hälsokommittén beredd
och presenterade statistik i den mån de kunnat få fram
något. Den stora punkten här var att de kommit fram
till att tvingande hälsoprogram haft större framgång
och kunnat göra synliga framsteg medan icke tvingande är ett mörkertal och därmed kan de inte presentera
hur det gått de åren som hälsoprogrammet varit igång
i det här fallet HCM. Scanningsresultaten skickas inte
in till SVERAK som önskvärt.
Några saker som kan vara viktiga att veta är att alla
avgifter för t.ex. registrering av kull, registrering i
ID-registret, avgift för stamnamnsansökan, huskattsbevis etc. är detsamma för det här året som föregående. Balans och resultaträkningen framlades och lades
till handlingarna och styrelsen fick ansvarsfrihet för
föregående år efter noggrann granskning av intern
och extern revisor. WW gav ett överskott på 37 388
kr totalt. En enligt mig mycket låg vinst med tanke
på vilken omfattning WW är. Därtill så fortsätter
försöket med stickprovskontroll vid veterinärbesiktigningen i samband med utställning om detta framgår
av inbjudan.
Personvalen var högst aktuellt för min del då min
gamla kattklubb nominerat mig till posten PR-ledamot på 2 år. Jag gav Dan Mikkelä som var valberedningens förslag en fight men förlorade på målsträckan.
Anette Sjödin valdes återigen som förbundsordförande, Sofie Abbereus till Avels- & Hälsoledamot nr 2
på 2 år. Utställningsledamot nr 2 på 2 år valdes Lotta
Kragh och sedan blev det återigen dags för mig då Torbjörn från golvet nominerade mig som styrelsesuppleant på 1 år där jag fick gå emot räv- och rackarspelets
mästare Lars Hammar. Återigen fick de det svettigt då
det inte skiljde så många röster som både styrelsen och
Lars hade trott, men till Lars fördel så jag blev återigen
slagen. Det kändes riktigt bra att gräva runt lite i gry-

tan som man brukar säga och vem vet vad kommande
år kan ha i beredskap. Till Internrevisor nr 2 på 2 år
valdes Arne Grundberg och revisorssuppleant Svante
Pettersson. Disciplinnämnden hade två poster ute för
val. Som DN-ledamot nr 1 på 2 år valdes Katarina
Wolffram och som DN-ledamot 2 på 2 år valdes Lena
Böörs.

Slutligen kom det nästan viktigaste av alla uppdragen valberedningen. Här kom det in flera namn så
det måste ske en skriftlig röstning. Maria Laestander,
Hans Boskär och Ann-Christine ”Kicka” Johansson
var de med flest röster och valdes därmed till valberedning på 1 år.
Jag kommer här nedan att stolpa upp resultaten för
de motioner som avhölls på årsmötet och vill ni veta
mer så får ni gärna höra av er till antingen Torbjörn
eller till mig.
För klubbning en andra gång
M10
SVERAKs stadgar/Nytt regelhäfte ”SVERAKs grundregler” Bifölls delvis
Årets motioner
M1
FIFes Statuter 6.2 Tillägg av text Bifölls
M2
FIFes och SVERAKs regler för Stambokföring och upp		
födning 2.3.3 Drogs
M3
FIFes och SVERAKs regler för Utställning 2.6 Ny text 		
Avslogs
M4
FIFes och SVERAKs regler för Utställning 3.4 Borttag 		
av text Bifölls
M5
FIFes och SVERAKs regler för Utställning 3.1 Tillägg av
text Bifölls
M6
FIFes och SVERAKs regler för Utställning 4.3, 4.4, 4.5 		
Tillägg av text Avslogs
M7
FIFes gruppindelning för CRX/DRX/GRX Avslogs
M8
FIFes rasstandard för MAN/CYM Drogs
M9
FIFes regler för Breed Concils 8. Tillägg av text Drogs

löpsedeln 1/2016

M10
M11
M12
M13
M14
M15

8

SVERAKs stadgar 2.2 Utbyte av text Drogs
SVERAKs stadgar 4.1 Tillägg av text Avslogs
FIFes och SVERAKs regler för Utställning 1.8 b
Nat. Tillägg Bifölls
FIFes och SVERAKs regler för Utställning 5.4
Nat. Tillägg Drogs
FIFes och SVERAKs regler för Utställning 3.4
Nat. Tillägg Drogs
SVERAKs grundregler 4.3 Utbyte av text Avslogs

Eftersom festligheterna trots jubileet uteblev
hade SVERAKs styrelse lovat årsmötet förra året
att råda bot och bättring till i år och det hade de
verkligen gjort. Lokalen var pyntad med ballonger och fin dukning. En trubadur spelade under
kvällen allt från Country till Hårdrock. Det
fanns något för alla smaker och åldrar. Mitt i den
underbart goda maten bjöd dessutom Eva Porat
tillsammans med Anette Sjödin på skönsång. Ja
något jag måste erkänna är ju att båda dessa damer verkligen bjuder på sig själva mellan varven.

Vad som händer i Fräset under året
Klubben får en ny avelssekreterare från och med 1 maj 2016. Den ni ska vända er till blir då Irene Eek Magnusson. Läs mer information om detta på hemsidan. Och vi tackar Celina Jacobsson för den tid som varit.
Klubben planerar att anordna en grillfest i senare delen av augusti. Om ni har några idéer eller vill att vi ska
sitta i er trädgård så kontakta Mikaela Eriksson som har mejl mikaela@fraset.se.
Årsmötet kommer hållas i mitten av oktober.
Klubben kommer att arrangera en resa till kattutställningen i Åbo 26-27/11.Vi återkommer med mer information om detta snarast.
Klubben kommer givetvis ha den årliga decembermiddagen och datum kommer att bestämmas senare.
Klubben börjar som vanligt nästa år med att ha sin utställning i Rasbo 7-8 januari.
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Inbjudan från Agria
Välkommen till Agrias Kattdag på temat Kattens Hälsa
med Patric Ragnarson, Ejra Djurklinik, Östersund
lördagen den 23 april 2016 i Uppsala

Detta är dagen för dig, som vill lära dig mer om din katts hälsa, hur du ska sköta om den på bästa sätt och hur
du kan se om något fattas din katt. Vi tar också upp ämnena sund och osund (!) kattavel och balanserad kost.
Lite hållpunkter för dagen:
• Du är välkommen från kl. 9.30 och börjar med en kopp kaffe. Föreläsningen startar kl. 10
• Vi äter gemensam lunchmacka kl. 12.30 – 13.15. Lotteri med fina priser från Agriashopen!
• Kl. 13.15 fortsätter Patric sin föreläsning som slutar ca kl.14.00
• Vi berättar om nyheterna i våra kattförsäkringar, som gäller från 1 april 2016
• Kl. 15.00 kommer vi att ta del av en föreläsning om balanserad kost och foder för kattens hälsa med
Jan Davidsson från Hills
• Avslut ca 16.30
• Dessutom blir det förstås fika både på för- och eftermiddagen
På plats hela dagen: Agrias kattombud Wiveca Fransson och Anneli Ahlström
Plats: Länsförsäkringar, Fyrisborgsgatan 4 i Uppsala – du får en vägbeskrivning när du anmält dig.
Förhandsanmälan: Du anmäler dig genom att mejla till Wiveca Fransson, wiveca.fransson@ombud.agria.se
Dagtid kan du ringa till Wiveca på telefon 070-628 03 95 och anmäla dig.
Hela dagen inklusive fika och lunchsmörgås kostar 100 kr. Är du kund i Agria kostar det istället 50 kr. OBS!
Du betalar med kort när du kommer.
Sista anmälningsdag är måndagen den 18 april och din anmälan är bindande.
Anmäl hur många ni är och namnen på alla som kommer – antalet platser är begränsat. Om du har anmält dig
men inte har möjlighet att komma så hör av dig så att någon annan kan få din plats ifall det finns en lista med
reserver!
Än en gång varmt välkommen hälsar Agria Djurförsäkring
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Lite kattnytt

Nytt från Nebulosans Heliga Birmor.
En kull birmaungar föddes den 4 februari efter mamma Colan (GIC S*Nebulosans Sizzling Cisticola SBI
f ) och pappa Totte (SE*Stensereds Elliot SBI b 21).
Det är Tottes sista kull. Han är numera kastrat och tar
livet mycket lugnt.
Kullen har namn efter metaller och ädelstenar. Från
vänster: Cornelian n 21, Jasper d 21, Black Opal f,
Desert Rose f 21.
En nyhet till. I slutet av maj kommer Tottes kronprins
att flytta hem till oss. Det är en blåmaskad liten grabb
från Kerstin Zimmermans uppfödning i Köping,
Skogshöjdens Jaguar C-Type. Hoppas förstås att han
ska passa bra in i gruppen och få fina mysiga ungar
med mina töser. Just nu är han snart 8 veckor och är
en urcharmig liten herre. Är man partisk eller ? :)

Fotograf. Ulla Inkeri Huhta mars 2016

Kattungar hos Torbjörn
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Lite mer kattnytt
Anna Källström har busiga missar.

Det smakar faktiskt bättre så här, att det är skoj alltså. S*Skimmerdal’s
Happy Harmony 5 veckor visar fint bordskick.

Äh vaddå, får inte vi vara här? Det är ju jätteskoj. Skimmerdal’s Elton och
Elvis hjälper till med disken.

Och vad är det här då? Kan man ta på dem? S*Skimmerdal’s
Ravishing Rosie och S*Skimmerdal’s Happy Harmony 5 och 6
månader gamla övar fågelskådning.

Och så behöver vi sova lite sen... IC S*Primuz-Zezam Ozzcar myser med sin
dotter S*Skimmerdal’s Happy Harmony.
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Katten – ett flockdjur?
Av Petter Dessne

Ofta får man höra att katter trivs bäst på egen hand,
att det inte gillar andra katter. Många som har minst
två katter har helt andra erfarenheter. Faktum är att
en ensamkatt ofta har det rätt tråkigt och gärna vill
ha en kompis. Sedan är ju förstås alla olika – det finns
säkert missar som gärna lever ensamma med husse och
matte, och katter som gärna skulle vilja ha en kompis, men som inte tål den andra katten något vidare.
Generellt brukar dock uppfödare och andra kattauktoritärer tycka att en katt bör ha en vän.
Vissa raser är mer beroende av djursällskap än andra.
Av perseruppfödare har jag fått lära mig att perserna
inte har något direkt emot andra katter men gärna
befinner sig i olika rum. Andra raser är mer i behov
av andra, särskilt många korthårsraser. Koraten är ett
exempel på den andra ytterligheten, där katterna gärna
lever i flock, ungefär som en lejonflock. På www.mastertassen.se ser man tydligt hur en hel samling missar
trivs ihop och sitter bredvid varandra. De sover också
ihop i en enda stor mysig och varm hög.

Hur kommer det sig då att katter är olika i det här
avseendet? Personligheterna och uppfostran skiljer sig väl
åt, men hur kommer det sig att olika raser verkar vara
olika benägna att söka sig till andra katter (eller hundar!)?
Hur kommer det sig på motsvarande sätt att lejon lever i
flock medan geparder inte gör det?
Jag har tyvärr inget svar på den här frågan, men kan
konstatera att det skiljer sig åt mellan katter och att det
gäller att lyssna till sin katt: Ser den uttråkad ut och kanske vill ha sällskap?
En hel del av de människor jag mött genom åren säger
att ”hundar tyr sig till flocken medan katter är individer”.
Jag brukar svara: ”Katter – precis som människor – är
individer, men bara för att man är en individ behöver det
inte betyda att man inte trivs i flock.” Dessa människor
– som gärna ser sig själva som individer som kan ingå i
ett socialt sammanhang – brukar då raskt byta samtalsämne…

Definitivt känt som flockdjur, men det finns ju fler kattdjur som är det... Fotograf Karin Dessne
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Ordförande har ordet
Kära medlemmar,
det var ett tag sedan klubbtidningen kom ut, men
nu ska den väl börja komma mer regelbundet. Vi får
skylla på att när vi gick ifrån våra vanor med att ha utställning i januari så kom allt annat arbete i otakt och
dessutom har vi fått en ny redaktör Karin Dessne.

Men det är viktigt att alla försöker bidra till löpsedeln med att berätta vad ni har för er på utställningar
och skickar bilder på era katter och kattungar.
Det ekonomiska resultatet av årets utställning blev
inte så bra som det brukar vara. En analys ger att vi
hade ganska dyra domare och att vi hade en del extra
kostnader som vi inte brukar ha. Utställningen som
sådan var en av de största som Fräset har gjort och vi
tror att de flesta utställare var nöjda och kommer att
återkomma nästa år.
Klubbens ekonomi är ändå god i och med att vi inte
förbrukade de pengar vi avsatt till WW i fjol. Den
goda ekonomin ger oss möjligheten att försöka oss på
att arragera en subventionerad resa igen och denna
gång till Åbo.
Jag hoppas att vi ses på den planerade gillfesten i
höst som kan ses som uppstarten på höstens verksamhet.
Torbjörn Sjögren

Mejla nu in lite då och då texter och foton eller
andra tips på vad vi kan ha med i löpsedeln!
Nästa nummer:
Tema kattgård: vi efterlyser foton på kattgårdsbyggen –
gärna med instruktion eller säljande text till! :-)
Ha en fin vår!

