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Ordförande har ordet
Värmen sköjer in över oss och mina katter
verkligen älskar att ligga ute på min balkong
och sola (Den är in-nätad). Tiden går fort
och nu har det hunnit gå en tid sedan vårt
årsmöte och en hel del saker har hunnit
hända både i klubben och i övrigt.
Vi har haft vårt första utställningsmöte och
vi ska nog hinna med ett eller två till innan
Augusti
vi är himla många nya som arrangerar i år
så det är extra viktigt att ni som är nya vågar
be om hjälp om ni får problem med vad
som behöver göras!
kan du hjälpa till med något på utställningen? kanske bara baka lite? kanske bara
jobba ena dagen? kontakta mig i så fall!
kenneth@fraset.se
Anna som blev valt till ordförande på
årsmötet blev tvungen hoppa av sin post
och jag klev upp som Ordförande för att
spilla så lite tid som möjligt
inför 8-9 Augusti.
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Den 27 april nåddes Sverak och Fife av
beskedet att Alva Uddin avlidit
En stor personlighet som kommer vara
saknad av oss alla, våra tankar går självklart
till hennes familj.
Några saker i framtiden!
Den 10 maj kommer Sveraks ID-register
att lanseras läs mer om det i sluetet av nummret
Den 30 maj ska Fräsets Kattklubb tillsammans med Uppsala kattklubb slå ett slag för
sommarkatterna!
Vi kommer att tillsammans med Föreningen samvetet stå på Vaksala torg och ha
loppisförsäljning läs mer om det i artikeln
bredvid ! för du kommer väl och hjälper
oss?
/Kenneth Wikström
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Vimmelbilder Lirak
Text: Joel Gustafsson
Foto: Jenny Edlund
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Den 2 och 3 Maj ordnade LIRAK utställning i Lilleström
utanför Oslo. Från Fräset deltog Barbro, Jan, Jenny och
Joel. Här är några vimmelbilder från utsällningen. Stort
grattis till S*Ärenskogens King of Forest aka Linus och
S*Rex Dandy Ninni som blev Internationella Champions
på lördagen
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S*Ärenskogens King of Forest blev IC på lördagen. Stort grattis!

www.fraset.se

På gång
i Fräset
U t s t ä l l n in g s m ö te
Den 28/5 kl 18.30 kommer vi ha utställningsmöte på kvarterslokalen på Blomdahlsväg 7. Vi hoppas alla kan komma!
Anmäl er till Kenneth@fraset.se senast den 26/5

Insammling till Samvetet - Loppis!

Dag & tid: 30 maj 2008 klockan 06.30 till ca 14
Plats: Vaksalatorg!

Fräsets kattklubb tillsammans med Uppsala kattklubb och Föreningen samvetet kommer stå på Vaksalatorg den 30 maj, start 06.30. Vi kommer informera om Sveraks
ID-register och dela ut reklamblad med rabatter på ID-märkning och kastrering hos
olika veterinärer i Uppsala. Vi kommer ha försäljning av alla möjliga saker som vi
själva skänker. Det kan vara allt från bildäck, bokhyllor, barnkläder eller videofilmer, ja
allt du kan komma på. Alla har vi säkert något som vi inte själva använder, men som
någon annan kanse vill lägga en slant för?
Jag kan hjälpa till med transport av föremål som inte är allt för skrymmande under
hela veckan 23-29 maj! Vi hoppas att ni deltar eller donerar prylar som vi kan sälja till
förmån för Samvetet.
All förtjänst av försäljningen går oavkortat till Föreningen Samvetet och deras verksamhet.
www.uppsalakatthem.comdet är tyvärr dit alla sommarkatter kommer att komma så
småningom Anmäl dig eller dina saker till kenneth@fraset.se /kenneth
www.fraset.se
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På gång
i Fräset
grillkväll

Kom på
och träffa andra medlemmar i klubben!
När? 9/7 2009
Var? Hemma hos Joel Gustafsson (klubbens redaktör) i Fålhagen, Uppsala.
Hur? Ta med det du vill grilla och dricka.
O.S.A. senast: 9/7 2009 genom att skicka ett mail till Joel@fraset.se. Klubben
bjuder på tillbehör (potatissallad, plastbestick, kaffe etc) och medlemmarna tar
med det de vill grilla och dricka.
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Struntens å’Sanna Starlet
Rex dräktighetsdagbok
Text och foto: Jenny Edlund

16/3 - 17/3 Befruktas forhoppningsvis honans ägg.
17/3 - 19/3 Börjar de befruktade äggen
vandra genom äggledarna och ut till livmodershornen. Under vandringen kommer äggen att
växa till blastocyster.

Vecka 2, Dag 8-14

Sanna är trött och sover mer än vanligt.

25/3 - 27/3 Inplanteras blastocysterna i livmodersväggen. Blastocysterna växer till och
utvecklas till embryon. Under nästkommande
två veckor utvecklas alla organ.

Vecka 3, Dag 15-21

Den 31/3 på dag 17 börjar Sannas tuttar
bli rosa och hon kräks även på morgonen.
Nästadag är de rödare och större.
Hon blir lite lekfullare igen.
.
Sanna putsar Lukas

28/3 - 4/4 Honans spenar skall börja bli rosaröda och så småningom växer de på sig samt
att pälsen på magen och runt spenarna börjar
tunnas ut.

Vecka 1, Dag 1-7

Vi väntade till Sannas andra löpdag innan
snygge Lukas fick komma på besök. Sanna
heter egentligen CH Struntens å´Sanna Starlet Rex och Lukas heter S*Bimsie´s Hercules.
Den 12/3 kommer Lukas på besök. Sanna
och Lukas fattar genast tycke för varandra
men väntar med att börja para. Nästkommande natt den 14/3 så parar de första gången. Lukas stannar i dagarna tre dagar och
sista dagen har Sanna verkligen svårt att övertala honom till ett nyp.

Nu börjar spermiern vandra upp genom cervix (livmodershalsen) och ovulation sker ca
24-36 tim. efter första parningen.
15/3-16/3 Når spermierna till äggledaren och
äggen.
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Så här rosa har Sannas tuttar blivit. Många uppfödare
kallar det här för hallon.
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Vecka 4, Dag 22-28

Sannas tuttar är nu riktigt röda och stora. Vissa
dagar är hon trött och frånvarande. Hon har även
börjat att äta som en häst.

3/4 - 10/4 Honan kan börja bli illamående på
morgonen på grund av hormonella förändringar
eller spänningar i livmodern. Honan kan uppträda lite apatiskt. Hon kan tappa matlusten och
kräkas till och från.
8/4 - 12/4 Nu kan de så kallade valnötterna kännas av en erfaren uppfödare eller av en veterinär.
Embryona ser nu ut som små miniatyrkatter
och ligger i valnötsstora blåsor ca 25 till 30 mm
i ett pärlband i varje livmodershorn. Blåsorna
kommer senare att upplösas. Nu bör honan få
högenergikost t.ex. kattungefoder eller mat för
digivande katthonor.

Sannas mage i vecka 5

Vecka 5, Dag 29-35
Sannas mage bara växer och växer. Hon mår
bra igen och trivs med livet, magen verkar
inte störa henne nämnvärt förutom när hon
ska hoppa upp och ner på akvariet eller leka.
Favoritplatsen är hennes lilla hus i rastgården
där hon både kan sova och lapa sol.
Sannas mage växer och här syns tydligt hur rosa
och stora tuttarna har blivit.
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Nu kan man se att honans mage växer.
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Vecka 6, Dag 36-42

Nu har Sannas mage blivit stor som en handboll, hon njuter av dräktigheten genom att
sova, äta, mysa, sova lite mer, äta, äta, leka och
äta lite till. Hon får RCs kattungemat då hon
inte gillade Iams kattungemat, men hon verkar
ändå föredra Charlies Light-foder. Hon älskar
att bli klappad på den runda goa magen.

Vecka 7, Dag 43-49

Det verkar inte som att Sanna tänker sluta
växa. Hoppas att hon inte spricker!
Vi har kännt något som rör sig i hennes mage.
Man får sitta och vänta länge innan man till
slut får känna ett litet pirr som försvinner lika
snabbt som det kom.
Sanna har börjat väcka matte tidigt, tidigt på
morgonen med pussar och kramar för att få
bli smekt på magen. Hon vill ha ännu mer gos
än vanligt och är kräsen vad gäller maten.

Nu ska det vara möjligt att känna kattungarna.
Honan börjar att tillbringa mer tid med att
tvätta sig själv och hennes bröst blir ännu
större. Hon kan även börja bli rastlös och börjar söka upp en plats att föda på.

Vecka 8, Dag 50-56

Att väcka matte på morgonen för att bli smekt
på magen har Sanna fortsatt med även denna
vecka. Hon ligger på rygg och mjölktrampar
och spinner. Vi har gjort iordning en låda åt
henne att föda i. Den var inte så uppskattad.
Sanna har bäddat i en annan kartong med
vinterkläder. Nu har vi bäddad med tidningar
och bomullstyg även i denna. Nu kan vi känna
kattungarna bättre, och vi har känt sparkar
på båda sidor av magen. Så det bor minst två
småkrull där inne
Sanna börjar inta formen av en kägla.
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Nu kan katthonan ha svårt att tvätta sig pga av
den växande magen, så du kan behöva hjälpa
henne. Tuttarna och baken kan man tvätta
med varmt vatten. Om man har en långhårig
honkatt kan det nu vara dax att trimma håret
runt tuttarna så kattungarna lättare kan dia.
Detta behövs inte på cornish rex.
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Vecka 9, Dag 57-64

Nu har Sanna börjat ty sig mer och mer till matte.
Husse menar att det bara kan bero på att Sanna
och matte båda är honor och inte för att hon gillar
matte mer än husse.
Sannas tuttar har nu blivit svällda och innehåller
förhoppningsvis smaskig mjölk till de små. Nu går
vi bara och väntar på förlossningen. Kommer de
idag, imorgon eller kanske i övermorgon?

Mjölkaktig vätska kan börja komma från tuttarna.
Nu kan man börja ta tempen på honan. Temperaturen kommer att sjuka från 38.5 till 37.5 tolv till
tjugofyra timmar innan förlossning.

Sanna väntar på att småkrullen ska komma ut nu.

Förlossningen, Dag 64

Förlossningen gick kanonbra både för Sanna och
kattungarna. På ca 2 timmar var alla födda. Tidare
på dagen hade slemproppen gått och magen hade
sjunkit. När förlossningen närmade sig började
Sanna andas med en högre frekvens än vanligt.
Sanna hade passning medans matte och husse
var på jobbet, självklart började hon innan vi var
hemma. Matte hann hem till nummer fyra och
fem. Och husse till nummer fem. Stort tack till Siv
Gustafsson som var barnmorska.
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Att importera katt från Polen
Text: Twiggie Dessjack
Foto: Twiggie Dessjack & Ilona Krasnopiórko

För att börja från början:
För flera månader sedan satt jag och surfade runt
bland uppfödare av cornish rex från hela världen.
Jag hade fått några spännande länkar från en vän
och de ledde mig fram till en uppfödare i Polen
nämligen Scardinius*PL.
De hade en kull kattungar... En av kattungarna fick
mitt hjärta att nästan hoppa ur bröstet på mig...
Som ni kanske förstår blev jag blixtförälskad!

utställningsresultat och berättelser. Periodvis
nästan dagligen. När det dröjt en vecka mellan
mailen blev jag helt deppig och orolig...
Varje gång jag fått ett mail från Ilonas mailadress
klappade mitt hjärta! Varje svar Ilona fick av mig
avslutade jag med orden Kiss Kisi!
Efter att Kisis vaccination hade gjorts började en
nervös väntan. Dagen då jag eventuellt skulle få
hem min lilla Kisi kändes så avlägsen. Rabiestestet
var en framtida prövning i hantering av nervösa
sammanbrott.
När testet äntligen var gjort gick jag som på nålar
i tre veckors tid! Hon hade bara fått en spruta! Jag
var nästan säker på att hon skulle vara en av de
10 som inte fick tillräckligt höga titervärden av
endast en spruta.
Äntligen fick Ilona brevet på posten som innehöll
provsvaret, men brevet innehöll fel provsvar!
Ilona hade fått fel testresultat på posten och det

Jag skrev ett långt mail, det motsvarande säkert
4 A4. Jag berättade allt om mig, mina tankar och
mina drömmar. Det dröjde en vecka innan jag fick
svar. De var väldigt osäkra. Uppfödaren ville ogärna
sälja katter till Sverige eftersom det är så komplicerat med reglerna. Hon gillade mitt mail mycket
och hon kände att Kisi skulle få ett bra hem hos
mig, men tanken på att lämna bort en katt som
bott hemma i 9 månader var inte behaglig.
Jag väntade och väntade medan hon funderade.
Jag föreslog att om vi lärde känna varandra väl så
skulle avståndet mellan Sverige och Polen kännas
betydligt mindre. Efter ett par veckor var det klart!
Jag skulle få köpa min efterlängtade Kiss me quick
Scardinius * PL.
Jag var överlycklig! Jag kastade mig gråtande på
telefonen och ringde Mari och tackade för länken!
Under de följande månaderna fick jag mail, bilder,
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var en dryg vecka kvar till planerad avfärd från Polen!
Jag var grinig och mådde inte alls bra.
Efter 5 dagar och en kraftansträngning från Ilona
fanns äntligen resultatet. Kisi var godkänd! Hon ägde
nu tillträde till Sverige!
Biljetten var bokad, reskamrat beställd, avmaskning
gjord, nytt pass hämtet från polisen. Allt var klart för
den stora dagen. 13 November och en helt vansinnig
årstid för en båtresa till Gdansk! Men vad gör man
inte?
När jag klev på tåget som skulle ta mig till Stockholm
och Nynäshamn torsdagen den 13 November hade
jag fortfarande inte förstått att dagen var kommen!
Jag mötte min reskamrat i Nynäshamn och det var
snart dags att stiga ombord på Scandinavia! En båt av
stora mått!
Båtresan var jobbig, men som tur är hade vi inkörsporten... en varsin gratis drink i baren! (vad innebär
väl det?) Fler drinkar blev det, och efter en naggad
natts sömn vaknade vi upp till en ny dag! Ganska
snart var en gungande resa på 18 timmar avverkad,
och efter en fantastisk båtfrukost var vi redo att stiga i
land i Gdansk.
Väl framme i Gdansk möttes vi av Ilona och klev
in i hennes lilla bil. Bilresan som följde genom den
vansinnigt vackra och varierande hamnstaden
var oförglömlig och låg långt över vad de svenska
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Här sitter Kisi med en gammal vän
som är kvar i Polen!
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hastighetsmätarna normalt visar.
Trafikregler tror jag inte att det finns
något ord för på Polska.
Stadens innersta område var öppet
och luftigt med storslagna hus och
byggnader med många hundra år på
nackarna. Jag är löjligt intresserad
av byggnader och arkitektur. Gdansk
är en vacker stad som definitivt
inte påminner om något jag sett i
Sverige! (synd att jag hade hjärtat i
halsgropen och missade att plocka
upp kameran! Åk dit istället!)
Hemma hos familjen möttes vi i dörren av Kisi! Jag höll på att svimma!
Vilken graciös liten skönhet! Kan hon
verkligen vara min? Många färgstarka personligheter bodde i den
lilla hemtrevliga lägenheten! Till slut
efter kakor i mängder, pizza, sallad
och nötter, Massor av kattsnack,
betalning och pappersarbete var det
dags att sträcka på sina lurviga och
bege sig till hamnen!
En resa väntade som skulle ta oss 22
timmar!
Det gungade ganska friskt redan
efter någon timme till havs. Oron
steg... likaså illamåendet, jösses!
Blir det storm?
Efter någon timme hittade vi en man
som sa att vi börjar närma oss Gotland och det var därför det gungade
lite... Oooops! Var det vi som var
dåligt pålästa på geografin? Ligger
Gotland 17 timmar med färja från
Nynäshamn? Jaja.. Han lugnade oss
inte!
Efter ytterligare några timmar var
ovädret ett faktum och jag trodde
att sista stunden var kommen.
Lamporna på båten slocknade. Det
lät konstigt. Kolsvart. HJÄÄÄÄLP!
Vi mådde illa! En farbror struttade
förbi vår hytt och sa “Don´t worry!
It´s just a small black out”.
Var folk galna?
Lamporna tändes igen och båten
fortsatte sin gungande färd.
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Jag och Kisi kräktes av sjösjuka och min reskamrat såg blek ut
hon också. Vi skulle ha tagit flyget hem!
När magsäckar var tomma och illamåendet byttes mot utmattning somnade vi. Kisi sov hela natten på min reskamrats kudde
vilket resulterade i nackspärr hos henne. Men vi överlevde!
Bilresan från Nynäs till Vingåker kändes som en resa på 10 minuter och äntligen var vi hemma välbehållna och glada!
Några ord ekar i mitt huvud. När jag och Ilona kramade om varandra vid båten och Ilona grät av separationsångest för Kisi sa hon
“Now it´s my turn to say Kiss Kisi” och jag svarade “I promise you,
I´ll Kiss her every day!”
Jag kommer att hålla det löftet!
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Ny webmaster
Hej! Jag heter Twiggie och är
Fräsets nya webmaster. Jag hoppas att jag ska kunna bidra till
att hemsidan hålls uppdaterad
under året och det är bara att
ni hojtar till om det är något ni
vill lägga dit eller ta bort... Som
vanligt! Jag föder också upp
cornish rex under stamnamnet
S*MyTwigg´s.

Mvh Twiggie Dessjack

Titelkatter, avelshanar, kattungar och planerade kullar
Har din katt visat framtassarna på någon utställning och
kanske till och med vunnit en fin pokal? Vill du visa upp
din stiliga avelshane? Har din katt fått kattungar? Vill du
dela med dig av en historia? Eller har du någon fin bild?
Tveka inte att kontakta löpsedeln!

lopsedeln@fraset.se
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Tveka inte att höra av dig med tips på artiklar, frågor, önskemål,

Som ni kanske vet har det jobbats rätt hårt för
att lansera Sveraks ID-register
Där kommer alla som har katt att GRATIS
kunna registrera sin katt detta ska då ersätta det
register som kennelklubben haft tidigare
Tanken bakom detta är självklart att om vi bara
kan förmå alla att ID--märka sin katt kan katten
också återlämnas till sin ägare vär den hittas av
någon.
Vi som har katter som hobby och intresse har
ett stort ansvar för att stoppa alla dessa sommarkatter som får lida i onödan!
Ställ upp och slå ett lag för sommarkatterna
tillsammans med oss den 30 maj!

färdiga texter idéer eller vad som helst! Löpsedeln är ditt forum.

Text: Kenneth Wikström

Ta chansen. lopsedeln@fraset.se

Sveraks ID-register
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