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Löpsedeln
Ordförande har
ordet

Och så var det höst igen!
och en del har hänt sen sist och somligt vi& vi påminna om

Det är med viss bävan vi kan
konstatera att den varma tiden
lider mot sitt slut och att kung
Bore återigen står i farstun med
snö och is i sitt följe. Men denna vinter skiljer sig lite $ån de
senaste då Fräsets styrelse har
beslutat att ha utstä&ning i
Januari ti&sammans med Uppsala kattklubb. Klubben planerar att ha utstä&ning i januari
de kommande åren om det fa&er
väl ut nu i vinter.
Men innan det blir utstä&ning
så är det 1:a Advent och Kattens dag och jag vi& uppmana
a&a att visa intresse och gärna
komma med sin katt/er ti&
Djurhobby. Sverak har beslutat att det inte ska& vara några
kattutstä&ningar denna helg så
det går inte att sky&a på det
denna gång.

Det här är ”Fräsan”, en liten
kattunge på så där en 4 veckor
(har vassa små tänder) som
hittades vid stationen i Tobo,
togs om hand av Celina som
jobbade just då och som
vidarebefordrade den lilla tjejen
till Kenneth och Uppsala.
Styrelsen hade just möte och det
får jag väl säga att det mötet blev
ganska oorganiserat med lilla

Fräsan mitt på bordet bland
papper och kaﬀekoppar .
Kenneth matade och Fräsan åt
med god aptit. Styrelsen beslöt
omedelbart att Fräset blir fadder
åt Fräsan och kommer att stå för
ev kostnader för henne i
framtiden. Samvetet har tagit
hand om henne nu och försöker
ordna permanent hem åt henne.

Torbjörn Sjögren
Vice Ordförande

Foto, Albin Molin
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FRÄSETS

Ledamot

STYRELSE 2010

Barbro Gretener

Ordförande

Dagermansg. 13E

Kenneth Wikström

754 28

Peterson-Bergers väg 39

tel. 018-328129

756 49 UPPSALA

barbro@fraset.se

Uppsala

Ledamot
Jan Eriksson
valberedning@fraset.se
Tidningen Löpsedeln
lopsedeln@fraset.se

tel. 018 130713
kenneth@fraset.se

Suppleant
Carolina Björn

Vice Ordförande
Torbjörn Sjögren
Arrendatorsvägen 5
14162 Huddinge
tel. 08 6086267
torbjorn@fraset.se

Rondellen 6
17671

Järfälla

carolina@fraset.se
Suppleant
Lovisa Malabeux
Svedbovägen 42

Kassör
Mikaela Ericsson
Bärby 101
747 91 ALUNDA
tel. 0174- 311 24
mikaela@fraset.se

740 20 Vänge
lovisa@fraset.se
Revisor
Solveig Lindberg
revisor@fraset.se

Sekreterare
Albin Molin
Cellovägen 124 G
756 54 UPPSALA

Övriga medarbetare:
Utställnings sekreterare

tel. 018-40 06 32
albin@fraset.se
Ledamot Avelssekreterare
Celina Jacobsson
Flöjtvägen 45
75654 Uppsala
celinaj@fraset.se

Mariann Karlsson
Vindhemsg. 12, 2 tr
752 24 Uppsala
tel. 018-50 73 60
mariann@fraset.se
Valberedning
Sammanka&ade
Jan Sjögren
valberedning@fraset.se
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!!! VIKTIGT !!!
Bidrag från medlemmar till Löpsedeln
Vi har tänkt att Löpsedeln ska innehålla information om t ex planerade aktiviteter, berättelser om våra katter, en katt som vi tycker
särskilt mycket om, kattungar, avelshanar, medlemmars utställningsresultat mm men också kanske referat och referenser till bra
kattböcker som någon stött på, artiklar om katters hälsa osv. I stort
sett vad som helst bara det har med våra katter att göra. Löpsedeln
ska ha ett innehåll och en form som du som medlem vill att den
ska ha.
Så..... hur vill du ha Löpsedeln?
Skriv och berätta vad du tycker ska finnas med och bidra gärna
själv med berättelser om eller referat av vad du varit med om. Vi
tar tacksamt emot bidrag av alla de slag som t ex Lovisas berättelse om sin första utställning med text och bild, supertrevligt!!
Många av oss har huskatter så glöm inte bort att berätta litet om
dem också.
Snälla, det tar inte så lång stund att få till något och det kan glädja
oss andra eller få oss att tänka efter om det är vad som krävs. Så
fatta tangentbordet och skicka ditt bidrag till
lopsedeln@fraset.se
och glöm inte bilderna. Det går jättebra med bara en bildberättelse
med litet förklarande text.
Varma hälsningar och förhoppningar om ett spännande julnummer
Redaktionen
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LOVISA OCH BABY HAR AVVERKAT SIN FÖRSTA UTSTÄLLNING

Vår första utställning

fönat henne rätt mån tro? Det var ju verkligen inte
så lätt!!

av Lovisa Malabeux
Så var vi äntligen på väg till utställningen. Det
var jag, mina två flickor och lilla Baby så klart, som
packade oss iväg nästan mitt i natten mot Borlänge
och Dalälvskattens utställning. Baby är vår lilla
Norska skogkatthona på drygt fyra månader som

för första gången skulle visas på utställning.
Hennes fullständiga namn är S*Isalov's Baby be
mine.
Baby var ny duschad, kammad, kloklippt och
bedårande vacker, om jag får säga det själv men jag
var ändå lite orolig för hur hon skulle bete sig vid
bedömningen och vad domaren skulle säga. Tänk
om hon skulle smita iväg eller bara sitta och pipa
och se ynklig och olycklig ut. Eller tänk om
domaren skulle tycka att hon var jätteful!! Hade jag

Som tur var hade jag tagit mig tid att läsa på
lite om hur det går till och vad man skulle ha med
sig. Det är ju en hel vetenskap att sätta sig in i hur
allt går till. En snäll kollega sydde upp ett
burskynke åt mig. Jag hade även införskaﬀat
diverse tillbehör så som upphängbara matskålar

och liten kattlåda mm.
Väl på plats i Borlänge fick vi med förenade
krafter upp burskynket och katten på plats utan
större problem. Baby fanns sig förvånansvärt bra i
sin bur och lade sig och sov nästan med en gång.
Det var väl bilresan som hade tröttat ut henne då
hon och tjejerna hade hojtat ikapp nästan hela
vägen. Tjejerna var så klart uppspelta och
förväntansfulla. Men det blev en väldigt lång
väntan.. och en hel del pengar gick åt till diverse
(forts nästa sida)
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RAPPORT FRÅN

UPPFÖDARSEMINARIET

Jag träﬀade många trevliga
kattmänniskor både nya
bekantskaper och sådana jag
redan hade träﬀat innan som till
exempel ägaren till Babys pappa.
Jag passade på att fråga lite om
domaren, Aliosha Romero som
skulle bedöma Baby. Var det
månne en snäll domare?? Som
inte har för vana att skälla ut
stackars kattägare som inte hade
tillräckligt fina katter?? Enligt de
jag pratade med var det en
domare som var trevlig och
pratsam vilket jag tyckte var
skönt att höra.

Den 16 och 17 oktober 2010
genomförde SVERAK ett
uppfödarseminarium i samarbete
med ROYAL CANIN.
Seminariet ägde rum på Hotell
Skogshöjd i Södertälje. Ett
jättetrevligt ställe för en
konferens, bra lokaler, god mat,
bra rum - som bäddat för ett
trevligt seminarium.
Inledningsvis skriver Anette
Sjödin i vårt program att det i
dag finns ca 1,3 miljoner katter i
Sverige och att nästan var 'ärde
barnfamilj har katt! Hon skriver
också att antalet
klubbmedlemmar och utställda
raskatter ökar och att också ett
När det äntligen var Babys
tydligt ökat intresse för katt och
tur att bedömas hade
kattfrågor kan märkas hos media.
nervositeten underligt nog
Ca 80 personer deltog förutom
försvunnit pga av all den långa
SVERAKS egna representanter.
väntan så det kändes nästan
naturligt att gå fram med sin lilla Arrangörerna hade hoppats på
betydligt flera deltagare.
katt till domaren. Det var två
Förbundets vice ordförande och
andra ungdjur i hennes grupp.
Domaren var precis som jag hade tillika int. domare Eva Porat
fått veta mycket pratsam när han tjänstgjorde som moderator.
tittade på katterna. Han tyckte
Lördagens program startade
att Baby var fin och skrev en
med ”I huvudet på en domare”
massa fina lovord som bland
där int.domare kat 1 och 11
annat ”SUPER profile” i
Hanna Jensen pratade om sina
bedömningformuläret och det
erfarenheter.
hela slutade med EX2. Det var
jätteroligt och jag kände mig
verkligen nöjd med vår prestation
och så småningom kunde vi
packa oss iväg hemåt. Jag var då
helt slut men ändå helt klart
sugen på fler utställningar i
framtiden.
Hon demonstrerade hur olika
standardena är uppbyggda och
hur det påverkar domarens
möjligheter att använda
standarden och poäng stystemet
som bedömningsinstrument. Ex.
ögon som ger höga poång hos
perser, 5 p hos birma och inga alls

hos skogisen. Hon önskade sig en
standard uppbyggd på samma
sätt hos alla raser. Sedan hade
Hanna bestämda åsikter om hur
vi som utställare ska bete oss
runt domarringen. Hon vill att vi
sätter in katterna i burarna,
sätter oss bland publiken och
njuter av att höra på

bedömningen som Hanna känner
är det hon vill koncentrera sig på.
Hon vill ha ”rent utrymme”
mellan sig och publiken och
assistenterna ska göra jobbet att
sköta katten på bordet och ingen
dialog med utställaren såvida
Hanna själv inte ställer en direkt
fråga.
Efter lunch var det dags för
näringslära med Royal Canins
representant Bo Edoﬀ numera
Senior Adviser. Bo pratade bl a
om kattens näringskrav under
olika faser i livet. Han framhöll
vikten av att katten får ett foder
som är specialtillverkat för katter
eftersom den har särskilda krav
på fodrets innehåll. En hund kan
t ex klara sig utmärkt på
kattfoder men katten klarar sig
inte på hundfoder eftersom detta
saknar vissa för katten
nödvändiga amnen.
Dagen avslutades med
paneldebatt med uppfödare från
de olika kategorierna.
Söndag morgon inleddes av
Ylva Stockelberg som pratade
grundläggande genetik. Hon tog
upp begreppen dominant och
recessiv nedärvning
(forts nästa sida)
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KALLELSE
MEDLEMSMÖTE/
UTSTÄLLNINGSMÖTE
OBS! OBS! OBS!
Fräsets medlemmar kallas till medlemsmöte/utställningsmöte
onsdagen den 8 december kl 18.30 i Studiefrämjandets lokaler.
Adress: Portalgatan 2, Uppsala.
RT90:
X: 6639919, Y: 1602643
WGS84:
Lat N 59° 51′ 57″ Lon E 17° 38′ 14″
Decimal:
59.8659, 17.6374

På agendan står främst planering av Fräsets och UK:s utställning
i januari i Tierp. Ingen anmälan, bara kom!
SNÄLLA STÄLL UPP - JU FLER VI ÄR DESTO LÄTTARE
OCH ROLIGARE BLIR DET FÖR ALLA.
FORTS. RAPPORT FRÅN UPPFÖDARSEMINARIET
och gav exempel.
Dilutionsanlaget nedärvs
recessivt liksom choklad, solid,
classic tabby 22, långhår, PK,
myopati, GM1 och GM2. medan
anlaget för silver är ett dominant
anlag. Dominanta anlag är även
Manxanlaget och polydaktyli.
Ylva betonade också vikten av
samarbete mellan uppfödare för
att som ett exempel få bort
defekter eller komma till rätta
med dåligt temperament hos
våra katter eller för att öka
rastypiska egenskaper.
Härnäst på programmet stod
Bodil Ström Holst, veterinär och
forskare på SLU och SVA. Hon
visade resultaten av en tysk
undersökning av hur perserns
kranium förändrats från 50-talet

och framåt. Käkarnas och
pannbenens deformering var
skrämmande.

Men forskarna anser att det inte
är för sent att göra något åt
situationen. De missbildade och
framåtpekande tänderna i
överkäken kan anvädas som
indikator på katter som inte ska
användas i avel. En förbättring av
standarden har också gjorts och
perseruppfödare på seminariet

anser att man är på rätt väg nu.
Även Bodil betonar vikten av
samverkan i avelsarbetet mellan
uppfödare, veterinärer och
SVERAK.
Sist ut var Anna Lindström,
jurist och personlig ersättare i
SERAKS regelkommitté. Hon
pratade juridiska aspekter kring
kattägandet. Tyvärr missade jag
mycket av Annas inlägg eftersom
hon pratade mycket fort och jag
hade svårt att uppfatta vad hon
sa.
Seminariet avslutades med en
frågestund med en panel av
representanter för tre olika
försäkringsbolag.
TACK FÖR EN FIN HELG !
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UK:S UTSTÄLLNING DEN 9-10 OKTOBER 2010
Uk:s utställninga var en sk kategoriutställning med kat 2
på lördagen och övriga kategorier på söndagen. Här är
resultat för Fräsetkatterna. Det var bara birmor från
Fräset som ställdes i kat 11 och det är inte någon som
bidraget med resultat från söndagen! Därför finns bara
birmor med den här gången.
Resultat lördag:

GIC Nebulosans Caffra Marula, SBI a CAP BIV
NOM BIS
uppf. och äg: Barbro Gretener
House of Blues Chili, SBI n X2
uppfödare Linda Hammarström
äg Barbro Gretener

PR CH Källtäppans Xtreme Xentio SBI c CAGPIB
( foto saknas)
uppf: Camilla Wikström
äg: Catharina Molin

EP Centauri’s Maulkin, SBI a HP NOM BIS
uppf: Birgitta Åström

Nebulosans Dainty Damara, SBI c, X1 och BIV-T

äg: Birgitta Edling

uppfödare och äg. Barbro Gretener

!!! FRÄSET GRATULERAR !!!

GIP CH Källtäppans Vodo Vivaldi SBI d, CAPS
(foto saknas)
uppf: Camilla Wikström
äg: Albin Molin

SIDAN 7

FRÄSETS MEDLEMSTIDNING

NR 2, 2010

VI PÅMINNER OM: 1) PÄLSVÅRDSKURSEN MED EVA PORAT TISDAG 26 OKTOBER
Kursens innehå&:

Pris:

Grundläggande näringslära

50:-

Omgivningens påverkan av
pälsar

Fräsets & UK:s medlemmar
deltar gratis

Pälsvård till vardags och
utställning - alla raser

Anmäl ti&:

Hur man badar och fönar och varför
Produktinformation
Trimningstips
Försäljning av
pälsvårdsprodukter
(det går bra att betala med
kontokort )
Datum & tid:
tisdag den 26 oktober
18.00-22.00
ca 20 bjuder vi på fika

info@fraset,se
OBS
ange vilken ras du har när
du anmäler dig
----------------------------------Till vår stora glädje är
intresset stort och i dagsläget
har vi ca 50 deltagare. Vill du
delta är det bara att ringa
Barbro (018-32 81 29) eller maila
barbro@fraset.se
och säga till. Vi har ordnat
en stor lokal och det finns
fortfarande plats.

Plats:
Johannesbäcksskolans
matsal 18.00-22.00
FOTOT AV EVA PORAT INGÅR I
FIFE:S FOTOARKIV
FOTOGRAF: ALI WITTICH, FIFE
ALL-BREED JUDGE FROM SWITZERLAND

Verkmästargatan 21
75436 Uppsala
Hjärtligt välkomna!!

2) KATTENS DAG - FÖRSTA ADVENT
Lördag och söndag, 27 -28/11, dvs helgen 1sta Advent, firar
vi Kattens dag i DjurHobby’s lokaler genom att visa upp
våra katter och informera bl a om god katthållning. Kontakta styrelsens vice ordf. torbjorn@fraset.se om
du kan tänka dig att visa upp din katt och tala om
vilken dag och mellan vilka tider du kan vara med.
Vi behöver ca 3 katter/dag eller pass (t ex fm eller em).
Det vore roligt om vi kunde få visa så många olika raser
som möjligt. Hör av dig!

SIDAN 8

FRÄSETS MEDLEMSTIDNING

NR 2, 2010

NOTISER

Dina bidrag

Diplomering av
uppfödare

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

I förra numret skrev vi att

Kalender
26 oktober 2010
Pälsvårdskurs med Eva Porat
2 november 2010
Styrelsemöte Fräset
8 december 2010
Medlems-/utställningsmöte
8 -9 januari 2011
Fräset/UK 2-certs utställning
maj 2011
Loppis för och med Smvetet
September 2011

Adresser
Jan Sjögren är villig att köra
vidare med diplomeringskurser
öven i höst. Så här långt har
ingen nappat. Det kan väl inte
vara så att ingen är intresserad?
Utan jag antar att alla har så
mycket att göra att man inte har
haft tid. Men jag tycker att det
vore synd att inte utnyttja Jannes
erbjudande. Förutom att han är
en av våra mest meriterade
uppfödare så ställer han upp helt
gratis och vi vet inte hur länge
hans erbjudande står kvar.
Kontakta honom och andra som
du vet är intresseade så att ni i
alla fall kan komma igång till
våren.

Jan Sjögren
S*Aucuparia´s
018-328224
Hemsida:http://hem.passage
n.se/aucuparias/
Mail:royalvalley@spray.se
Planer för 2011
Se kalender nästa spalt

Scandinavian Winner ?

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

Redaktionen
BARBRO GRETENER
Ledamot i Fräset
och uppfödare av
Helig Birma

Kenneth Wikstöm
kenneth@fraset.se

Medlemskap
Medlemsavgift och klubbens
postgironummer:
Huvudmedlemskap: 320 kr.
Blir du medlem efter oktober
gäller medlemskapet även för
kommande år.
Familje-/stödmedlemskap:100
kr.
Klubbens postgiro nr: 105310-7
Fräsets Kattklubb

Författare

LOVISA MALABEUX
Suppleant i
Fräset och
uppfödare av
Norsk
Skogkatt

Ansvarig utgivare
KENNETH WIKSTRÖM
Ordförande i
Fräset och
uppfödare av
Abessinier

Barbro Gretener, där ej annat
anges.
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