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Löpsedeln. Så länge vi inte får
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tidningen för vi
birmaägare gillar att se
våra katter i alla
sammanhang. Så kom
igen ni andra också!
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NYTT FRÅN SVERAK
Se några nyheter här nedan
men kolla också SVERAK:s
hemsida:
•Alla hundar och katter som
reser från Sverige till Norge
måste behandlas mot
dvärgbandmask.
•Jordbruksverket har nya
regler för resa med katt.
•SVERAK har nya och
omarbetade blanketter för
utställningsanmälan.
•Nyhet re tillåtna och
otillåtna substanser vid
utställning av katt.
•mm
-----------------------------.... saxat från SVERAKAKTUELLT 19 maj 2011:
Nytt från Jordbruksverket 110314
Nyhetsbrev:
Nytt krav att avmaska
hundar och katter vid resor
till Norge

VIKTIG INFORMATION
FRÅN JORDBRUKSVERKET
RÖRANDE DVÄRGBANDMASK I SVERIGE
Läs mer här
Läs Nyhetsbrev för hundoch kattveterinärer här

VIKTIG INFORMATION
VID RESA MED KATT
TILL NORGE EFTER FREDAG DEN 11 MARS 2011
Pga fyndet med rävens
dvärgbandmask kräver
Norska mattilsynet - motsvarighet till Jordbruksverket - att katterna är avmaskade mot dvärgbandmask vid inresa till Norge.
Avmaskningen får inte vara
äldre än 48 timmar och du
ska som ägare intyga detta
på blankett som laddas ner
från deras hemsida.
Nedanstående är länkar till
Norska mattilsynets hemsida
Läs mer här
Dokument - regler
Blankett - intyg
Man kan själv skriva under
och bekräfta avmaskningen
och dokumentationen ska
sparas i tre månader. Dvs,
avmaska inom 48 timmar
innan inträdet till Norge och
ta med intyget korrekt
ifyllt.
SEMESTERPERIODER PÅ
SVERAKS KANSLI
Stambokföringen är stängd
25 juli-7 augusti - vecka
30-31.
Kansliet - framför allt IDavdelningen - kommer att
vara öppet hela sommaren.
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Telefontiderna under veckor
med låg personalbemanning förändras.
Blanketten för
ANMÄLAN TILL UTSTÄLLNING (ny och omarbetad)
FIFes blankett ska användas vid anmälan till utställning. SVERAKs blankett är
en smått omarbetad version av FIFes originalblankett. En blankett per utställning, alltså även vid 2cert och vid anmälan till nationella klasser.
Notera: medlemsnummer
behöver inte anges.
Det pågår justering av
blanketten - bland annat
tas ruta för medlems.nr
bort. Ny version publiceras
inom kort.
Besök 'blankettsidan' här
Omarbetad blankett
VETERINÄRINTYG FÖR
KATT ANMÄLD TILL UTSTÄLLNING
Vid årsmötet 2011 beslutades att denna blankett ska
användas för att styrka en
katts frånvaro på en utställning arrangerad av en
SVERAK-klubb.
Den omarbetade blanketten
har kompletterats med fält
för kontonr mm för att underlätta vid eventuell återbetalning.
Besök 'blankettsidan' här
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FORTSÄTTNING NYTT FRÅN SVERAK
Nyhet, angående tillåtna och otillåtna
substanser vid utställning av katt.
Vid SVERAK:s senaste styrelsemöte beslutades att sänka karenstiden för läkemedlet
Metacam ® från den generella karensen
på 6 mån (m-rörelseapparat) till 15 dygn.
Se karenslista vid utställning här

handläggning av MRSA hos häst, hund och
katt.

Samarbete för att stoppa
MRSA-spridning mellan
människor och djur

Från Jordbruksverket -

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida
Läs Jordbruksverkets nyhetsbrev

att tänka på när man reser med katt i
bil
läs mer här

VIKTIG INFORMATION OM MRSA
från Socialstyrelsen och Jordbruksverket Samarbete för att stoppa MRSA-spridning mellan människor och djur
Det är viktigt att myndigheter och andra
som arbetar med smittskydd samarbetar
för att motverka spridningen av MRSA
(meticillinresistenta Staphylococcus aureus) mellan djur och människor. Socialstyrelsen ger nu ut rekommendationer för

NYTT OM FRÄSAN av Malin Bergvall
Redaktionens inledning: För den som inte minns så
är Fräsan en hittekatt som adopterades av Fräset för
snart 1 år sedan. Fräset tog hand om alla kostnader
för lilla Fräsan fram tills dess att hon hittat en ny
ägare.
Lagom
till jul
flyttade
hon till
sitt nya
hem,
först på
prov och
sedan
permanent när
provperioden
visat sig
utfalla
till alla
parters
belåtenhet. Här följer Malins berättelse om Fräsan
och hennes nya liv. Så här såg Fräsan ut när hon
först kom till katthemmet Samvetet.

19 december skrev Malin:
Jag heter Malin Bergvall och har i dag adopterat Fräsan.
Jag har varit tillfällig jourmatte i cirka en månad för att
se om Fräsan och min andra katt Sigrid passade ihop.
Sigrid är också en katt från Samvetet och var väldigt
skygg och höll sig mest under sängen tills Fräsan kom
in i bilden, då blev hon som en ny katt och de kommer
väldigt bra överens. Fräsan har verkligen varit bra för
Sigrid! Fräsan kan vara väldigt busig och odräglig mot
Sigrid men då läxar Sigrid upp henne, men Sigrid kan
vara väldig kärvänlig också och jag har minsann sett att
hon tvättat Fräsan några gånger. De leker bra ihop också och brukar börja morgnarna med att springa runt
och jaga varandra.
Fräsan har växt en del och börjar få långa ben och stora
tassar och resten av kroppen hänger inte riktigt med:-)
Hon är väldigt pigg och busig, leker med allt hon kan
hitta inklusive mattes strumpor.
forts sid 9
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HÄLSA

Följande är hämtat från Birmaringens hemsida - Hjärta - Nyheter, avelsrekommendationer

•

•
•

•
Ansvarig för Birmaringens
Hälsoavdelning är Anita Ekholm

Avla med försiktighet
med besläktade katter
till equivocala katter
Scanna avelskatter årligen tills gentest finns
Följ upp med scanning
någon gång senare efter katten tagits ur avel
Obducera katter på
SVA

Emma Ekman, Jens Häggström och
Erling Strandberg, SLU
Enligt föreläsning 20090425

---------------------------------

AVELSREKOMMENDATIONER FÖR KATTER DRABBADE AV
RCM ELLER HCM

•

•

•

Nedärvs resessivt,
verkar dock inte nedärvas helt fullständigt
resessivt
Undvik avel på RCM
sjuka katter, syskon,
föräldrar och avkommor
Undvik avel på equivocala katter

För hela artikeln följ länken
nedan,
http://www.birmaringen.nu/halsa/h
jarta/heartrapport_2.html

Rekommendationer för
HCM-testning, enligt Maine Coon kattens program:
Första testet görs strax före
första parningen, som regel
vid ca ett års ålder. Sedan rekommenderas testning årligen tills katten är över 3 år
gammal. Därefter rekommenderas ett test vid ca 5 års
ålder. För katter som har bli-

vit extra viktiga för aveln,
eller som är särskilt riskabla
(equivocal eller nära släktinsom är drabbad) kan det vara
klokt att göra ett senare test
också, exempelvis vid 8 års
ålder. Observera att detta är
en generell utgångspunkt,
som man sedan får anpassa
till det specifika fallet!
Rekommendationer för
avel, enligt Maine Coon
kattens program:
Även här gäller det att rekommendationerna gäller
som en generell utgångspunkt. Individuella anpassningar kan vara lämpliga i
särskilda fall.
Normalt hjärta
Katter med normalt hjärta enligt test och utan nära släktingar* med diagnosticerad
HCM kan förstås användas i
avel ur HCM-synpunkt.
Diagnosticerad HCM
Katter med diagnosticerad
HCM av någon grad bör inte
användas i avel.
Katter med resultatet "equivocal" (gränsfall) behandlas
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på följande sätt:
Equivocal, under 2 år:
Om katten var under två år
gammal när testet gjordes rekommenderas det att man
tills vidare inte avlar på katten, utan istället testar man
igen när katten är över 2 år
gammal.

avel ske, men paras då enbart rande är OK vid test efter 3
med katter med helt normalt års ålder.
hjärta och inga nära släktingNära släkting har HCM, hjärar* med HCM.
tat normalt på katten själv vid
Om en katt har upptäckts
över 3 års ålder:
ha HCM rekommenderas
Om katten fortfarande är OK
följande för kattens nära
vid test efter 3 års ålder, så
släktingar*:
kan avel ske som vanligt på
Nära släkting har HCM, hjär- katten. Dock lämpligen parat
Equivocal, 2-3 år:
tat normalt på katten själv
med mer riskfri partner (ej
Om katten var mellan två och före 2 års ålder:
"equivocal" eller katt med
tre år när testet gjordes kan
Avel på dessa katter rekomdrabbad nära släkting*).
vid behov EN kull tas, om
menderas inte förrän efter
Om en katt med "equivocal"
katten inte har någon kull ti- OK test vid 2 års ålder.
hjärta också har en nära släkdigare. Den andra föräldern
bör då förstås ha ett helt nor- Nära släkting har HCM, hjär- ting med HCM, så bör man
tat normalt på katten själv vid vara extra försiktig.
malt hjärta och inga nära
släktingar* med konstaterad 2-3 års ålder:
*) Som nära släktingar räknas här
Då tas maximalt en kull på
HCM. Dessa kattungar behelsyskon, föräldrar och avkommor
katten,
om
katten
inte
har
nåläggs med avelsförbud tills
gon kull tidigare. Den andra
vidare. Detta kan hävas om
föräldern bör då ha ett norhögrisk-föräldern är normal
eller fortfarande "equivocal" malt hjärta och inga nära
släktingar* med konstaterad
vid test efter 3 års ålder.
HCM. Kattungarna i denna
Equivocal, över 3 år:
kull beläggs med avelsförbud
Om katten var över tre år
tills vidare. Detta kan hävas
gammal när testet gjordes kan om högrisk-föräldern fortfaMOLLE , EP S*CENTAURI'S MAULKIN DVM , BIS - K IGEN!

Grattis Molle!
12 jun 2011 på Speedcats utställning
i Märsta blev Molle BIS-K med
samtliga domarröster!
mallig ägare är Birgitta Edling,
som också äger den lilla
midsommarbruden Fia på
förstasidan.
Foto: Ulla Huhta
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S*Rosmeggen´s siames & orientaler
Jag heter Margot Blideros och har stamnamnet tillsammans med min dotter Marie Strandberg.
Jag och min sambo Olle som också är uppfödare av Bisysslans norska skogkatter bor sedan 9 år tillbaka i Möklinta strax utanför Sala.
web: www.rosmeggens.se
Stamnamnet blev godkänt -95 och ”jag föddes
i Roslagen & tycker mycket om rosor & mitt
efternamn innehåller ros & min första katt hette Meggen” … på så sätt kom vårt signum till.
Vi började med europékatter & norska skogkatter och det gick bra & vi tyckte att det var
sagolikt med kattungar som kom till världen.
Det blev förstås mycket att lära sig om rasen
och allt ansvar det innebär att få fram nya
ljuvliga varelser till världen. Vår målsättning
har hela tiden varit att föda upp sunda katter
med gott psyke. Emellanåt ställde vi ut en del

Så fortsatte det tills vi en dag

och tyckte det var trevligt.

mötte Mariann med vackra Ti-

millekatter. Jag blev helt såld &
köpte första orientalen & vartefter tiden gick blev det två till. Vi
är så tacksamma för att fått den
äran att lära känna denna ras.
Två egna kullar har fötts här i
huset. I den första kullen sparde
vi en siamesflicka och de övriga,
5 orientaler, skulle säljas var det
meningen … men ingen svarade
på annonsen om den lille svarte
orientalgossen … då tyckte vi
som så: ”att ville ingen ha honom så blir han kvar” .... Vi tog
med honom på en utställning då
han var ca. 5 månader bara för
att få en bedömning på den lille
svarte gossen …
hör och häpna han blev BIV &
NOM men slagen i panelen av
en jätte vacker hane. Vi blev ju
glatt överraskade och förstod
nog inte riktigt … så började vår
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Han är numera lycklig kastrat och slipper tänka
på tjejer dagarna i ända. Han har fyra kullar efter
sig. Så här i efterhand var det nog ödet som bestämde att han bara skulle bli kvar här hos oss …
kan man ju tro i alla fall …

älskade GIC S*Rosmeggen´s Allegro sin karriär.
Han har fått sina utmärkelser både som bästa
klubbkatt vuxen hane och årets katt nr. 2 kat.IV
fertil, 2010.

Vi ser fram emot en skön sommar med massor av
kattmys & inga kullar är heller inplanerade just
nu … men som det sägs ”planer är just planer

och drömmar
är drömmar”
… vi båda
tvåbentingar
är hemma
om dagarna
med våra
fyrbentingar
och har all
tid att pyssla
om dom.
Tack FRÄSET &
LÖPSEDELN att
Jag fick den
äran att få
dela med mig lite av mitt ”kattliv”till Er och
hoppas det kommer till glädje!
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Forts från sid 4 - Nytt om Fräsan

Fräsans nya adress är Forkarby
Gård, 755 93 Uppsala.
12 juni 2011 fortsätter Malin:

Favoritsysselsättning är att dra ner
tvätt från tvättställningen, leka med
papperstussar, välta vattenskålar/glas och vara allmänt odräglig:-)
Men hon är ett sådant charmtroll så
det gör inget! Fräsan och Sigrid går
väldigt bra ihop och busar och leker
mycket!
Det var lite om Fräsan.
Hälsningar Malin Bergvall

Fräsan och Sigrid
Fräsan 9 månader i sitt nya hem
Här kommer en uppdatering om
Fräsan, bättre sent än aldrig:
Fräsan är nu cirka 9 månader och
har flyttat till ett större hus med
trapp som hon kan springa i
och leka med kompisen
Sigrid. Fräsan är en väldigt social
misse och följer efter matte vart hon
än går, ligger i mattes knä i soﬀan
och i mattes säng när det är sovdags.
NEBULOSANS KITTY KITUNDI
NJUTER I GRÖNSKAN

Kitty bor inte hos mig längre utan
har flyttat till Eva Håkans i Örebro.
Där hon har fått ett gott hem med
mycket kel och mys. Kitty skriver brev
till mig ibland och om du vill kan du
läsa ett av hennes brev till
gammelmatte på sidan 10.
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BREV TILL GAMMELMATTE
från Kitty Kitundi,
en brunmaskad birma
Hej,
Hur är det i Uppsala? Nu var
det längesedan jag hörde av mig.
Nu har jag bott här i lite över
1 år, tiden har rusat iväg.
Stormatte sa att det måste väl
vara 2 år, men Lillmatte och jag
minns att det är 1 år. Det var
förra sportlovet som de kom och
hämtade mig och jag fick åka bil
så långt.
Detta sportlov opererade
Lillmatte bort sina halsmandlar,
så hon låg mest i sängen och hade
ont. Jag låg hos henne mest hela
tiden, för att trösta och värma,
visst hade jag hoppats på att få
lite kli och gos, men det blev inte
mycket av det.
Tur var att även Stormatte
var hemma, till henne kunde jag
gå för att gosa och busa. Hon
plockade äntligen fram tunneln
som har legat undanställd ganska
länge, den är ju toppenkul!
När man rusar in i tunneln så
glider den iväg och, där inne
hänger en liten garnboll som jag
brukar slåss med.
Har jag tur så hör Stormatte
när jag rusar in i den, då brukar
hon komma med Lillmusen och
dra utanpå tunneln, då slår och
kämpar jag inifrån för att få tag i
den – det är jätte kul.

där också, dit de åker och arbetar
med slöjd, hemkunskap,
laborationer i No och nåt sånt.
Hur som helst så skulle
Stormatte överraska Lillmatte
med att göra om hennes rum,
Lillmatte fyllde 14 år i november,
och tänk att jag och Stormatte
blev ovänner!
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Sen då?
Jo, Stormatte tvingade på
mig en liten krans som hon virkat
i hemlighet, det var även virkade
ljus på kransen, mycket märkligt.
Hon sa att det hette Lucia krona.
Hon tog mig under armen
och promenerad in till Lillmatte
tidigt på morgonen sjungande.

Jag ville bara hjälpa till, det
är sant. Lillmatte hade blivit jätte
glad över tassavtrycken i
rummet, det såg jättefint ut.

Jag hade inte fått öva på
några sånger, det är så typiskt.
Hon vet ju att jag bara kan en
sång och det är blinka lilla
Hade inte Stormatte skrikit
stjärna, och den skulle vi inte
åt mig hade jag inte sprungit runt sjunga.
i lägenheten och satt tassavtryck
Ute är mörkt och kallt, sjöng
hon; Ja, vad vet jag om det? Jag är
ju innekatt.
Jag har inte fått sitta i
cykelkorgen på flera månader!
Men vi gjorde förmodligen
ett mycket bra uppträdande, för
Lillmatte blev så glad och jag fick
kalkonskivor till frukost.

på mattor, och tillslut soﬀan.
Jag tror jag tänkte rätt från
början; svansen var ju tänkt att
måla med och tassarna skulle
göra fina avtryck, men när jag
klev ner i färgen på locket kändes
det inte helt ok, det måste jag
säga.

Sen har vi firat jul hos
mormor och morfar, vi sov där i
flera dagar, jag stannade längre än
Lill och Stormatte, för vi skulle
vara där så mycket under julen,
och jag fick paket.
Hade jag vetat att man skulle
rimma till paketen så hade jag
fixat det, men ingen i familjen sa
nåt till mig, som vanligt!
De hade tävling i bästa
rimmet och Stormatte och
morfar verkar vara riktiga
tävlingsmänniskor och ta detta
på blodigt allvar.

När jag då backade och satte
mig för att titta på mina tassar la
jag svansen i nästa lock fyllt av
Oftast snurrar jag och
Jag säger bara det, att hade
färg och det kändes inte heller
tunneln flera varv och ibland åker helt ok, sen tillråga på det skrek
jag vetat så hade jag bidragit med
jag ur hålet i mitten, men är
ett rim som hade varit storslaget
Stormatte åt mig.
snabbt där inne igen för att fajtas
och jag hade utsetts som segrare.
Vad ska man göra? Jag rusade!
vidare.
Mina gåvor var att värma upp
Jag låg i mitten av rummet
Vad har hänt sedan jag sist
sängen åt Stormatte varje natt
och var arbetsledare resten av
hörde av mig;
och att lova att sluta gnaga på
veckan, och tack vare min
Lillmattes nya Ripsmatta – säng,
I november var Lillmatte i
ledning så blev rummet jättefint.
släng, fläng, däng...ja, ja jag hade
Falun en vecka med sin skola,
Framför allt blev Lillmatte super
hennes skola har visst en skola
glad över vårt jobb.
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BREV TILL GAMMELMATTE FORTS. FRÅN FÖREG. SIDA
kommit på nåt stort om jag haft tiden till att jobba
med rimmet.
Jag fick flera paket;
Jag fick bla en ny mus – och inte vilken ny mus
som helst. En mus som luktade kattmynta och jag
blev kär i musen direkt!

bollen.
Om du lovar att inte föra detta vidare, så kan
jag berätta att det tog några veckor innan jag riktigt
fattade hur det fungerade, men Stormatte övade
med mig och tillslut föll allt på plats.

Vilken fart jag får på musen och på mig själv.
Det tråkiga är att Stormatte gömmer musen
när hon ska gå och lägga sig, för musen och jag
rusar runt så vi stör, påstår hon.
Hon kom nämligen upp en natt vid 2 tiden och
var jättesur, slet tag i musen och gick, jag sprang
efter men såg aldrig vart musen tog vägen.
Några dagar efter julen vad det min
födelsedag och de sjöng och kom med paket ännu
en gång.
Det var en rund tunnel i plast, det är hål uppe i
tunnelns lock, där man kan få ner tassen. Jag
puttar till bollen och den far runt i tunneln, jag får
jaga och sticka ner tassen där jag tror jag når

Det märkliga med min dag

att det ska bli tovor som hon inte
hinner upptäcka i tid, som jag
kan börja tugga på. Hon säger att
om hon inte minns fel så fick
även min mamma tjock päls.

Det där med virkningen
verkar ha blivit en hobby för Stor
och Lillmatte.

Min stora pälsman är jämt
inne i munnen och jag får mat i
manen, och jag sträcker huvudet
långt för att få ut pälsen ur
munnen, men det är omöjligt, det
sitter nästan alltid en slinga päls i
mungipan.

Stormatte virkar i trikå garn
och hon har gjort mattor, korgar,
ljuslyktor...

Lillmatte virkar figurer –
Amigurimi.

Även jag har fått en rund
korg att ha mina leksaker i, och
var att jag var tvungen att dela
det är faktiskt toppen bra. Den
uppmärksamheten med mormor
står på vardagsrumsgolvet och jag
Stormatte
tog
fram
saxen
och
– hon fyllde nämligen 72 år och
behöver bara gå och lyfta upp vad
sa; Du är ingen utställningskatt
det såg hon till att göra på min
jag vill ha.
längre, så nu kortar vi av din man.
dag!
Lillmatte säger att jag inte
Lillmatte skrattade åt mig,
På kvällen kom det bekanta
plockar undan efter mig, när jag
hem till dom, men ingen av dom över hur jag såg ut, men jag är
lekt klart.
nöjd. Jag har ingen päls i munnen
grattade mig, bara mormor.
Där har hon faktiskt fel, jag
längre, och jag tycker att hon
Jag blev sur och gick och la
har
flera
gånger burit tillbaka nya
klippte rakt, visst ser jag på några
mig på mormor och morfars säng. ställen att det är lite ojämt, men i musen, den som lukat mynta, fast
bara den.
Stormatte säger att jag fått det hela är det ok, hon tog ju
jättemycket päls, det är så tjock
Jag har precis kommit på att
faktiskt inte så mycket.
päls på kroppen och Stormatte
om jag lägger mig bredvid, så kan
får kamma mig ofta, hon är rädd
jag sparka runt korgen med mina
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baktassar och hålla fast med mina framtassar – det
är en kul lek.
Jag tycker mycket om min korg och brukar
också använda den
som huvudkudde
när jag ligger på
mattan i
vardagsrummet.
Jag undrar om
hon ska virka en
som jag får plats i?
Hon vet ju att
jag älskar att kliva i
väskor, kartonger
mm, men min
leksakskorg är för
liten – jag har
naturligtvis provat.
Nu måste jag gå, det låter som Lillmatten
håller på och lägger upp lite mjukmat i min skål.
Det är inte varje dag det kommer en extra skål
bredvid skålen med knaster, det är annat när man

är hos mormor och morfar, då får man alltid
mycket gott.
Sist jag var där så fick jag så god kyckling och
räkor, mormor hade köpt
räkor bara till mig, det är
väl rart.
Tänk om Stormatte
kunder lära sig lite utav
mormor, varje gång jag
varit och hälsat på hos
mormor och morfar och
kommer tillbaka hem så
säger Stormatte bara; Glöm det, välkommen
tillbaka!
Sköt om dig!
Många kramar från Kitti
Stormatte och Lillmatte hälsar också med
kramar till dig

DEN 18 JUNI HÖLL FRÄSET OCH SAMVETET GEMENSAM LOPPIS PÅ VAKSALA TORG

Redan 06.30 lördag morgon var Stina från Samvetet och Kenneth från Fräset på plats och ockuperade två
rutor på torget för att börja packa upp alla prylar som vi skulle bjuda ut till försäljning. Något senare infann
vi andra oss med bord, fika och gott humör. Försäljningen gick något så när men det verkade som om intresset för torghandeln den här lördagen inte var överdrivet stort. Kanske har de flesta redan lämnat staden och
påbörjat semestern nu när skolorna slutat. Hur som helst sålde vi för ca 2700:-. Något mindre än förra året
men alltid något till bidrag åt alla hemlösa katter. Tack alla som ställde upp och hjälpte till. Det var som vanligt en rolig dag och vädret var med oss. Vi kör väl igen nästa år men då hoppas vi kunna göra det i maj som
vi först planerat.
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Värmen ligger tung över min balkong.
Äntligen sommar! alla katterna ligger och
solar och dom har det så skönt! det är lätt att
glömma bort att även en katt kan bli överhettad,
så kom ihåg att kolla era katter i sommar! och
lämna dom för guds skull inte i bilen!
Vi hoppas alla medlemmar har det skönt i
sommar och laddar batterierna inför vår stora
utställning den 10 -11 september!
Har du inte redan anmält att du vill vara med
och hjälpa till med Svergest största utställning
så gör det nu till kenneth@fraset.se
Anmäl även era katter till SW! - det vore ju
skoj om någon Fräsetkatt vann!

Glad sommar på er! Kenneth

FRÄSETS NYA ADOPTIVBARN
Fräsets styrelse beslöt redan i vintras att
Anthon Berg:
klubben alltid ska stå som ”fadder” åt en
kattunge som Samvetet tagit hand om. Dvs
Fräset tar över samtliga kostnader för
kattungen fram till dess att den hittat ett nytt
permanent hem.
Vårt första fadderbarn, Fräsan, har blivit en
stor dam, som ni sett på sid 4, och hon har fått
ett eget hem nu. Dags alltså för Fräset att söka
en ny kattunge att sponsra på samma sätt. Det
ordnade sig snabbt men den här gången blev
det inte 1 (en) kattunge utan fyra stycken!
Kattungarna går under arbetsnamnet
”Chokladbäbisarna” eftersom de alla har namn
efter olika chokladföretag. De föddes i
föreningen Samvetet den 5/1 -11 av mamma
Elsie Johansson som kommer från en gård i
Åkra, Vendel, utanför Uppsala. Elsie bor för
tillfället med sina små hos en av Samvetets
medarbetare. Vi hoppas nu att de fyra ska hitta
egna hem med tiden och fram till dess har de
alltså Fräsets fulla stöd.
Här kommer nu en presentation av de fyra
charmtrollen i ord och bild (av Samvetets
medarbetare) och vi kommer att följa deras
öden och äventyr som vi gjorde med lilla
Fräsan. De fyra krabaterna heter: Anthon Berg,
Fazer, Marabou och Lindt, tre grabbar och en
Är en kille som redan 3.5 v gammal tog sin första
tjej (Marabou).
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tur utanför boxen. Han har varit först med det
mesta i gruppen, först med att komma fram till
matte, först upp i katträdet o s v. Pigg och busig
som få. "sportbilen" i gänget.

Fazer:

Är en matglad rund liten nallebjörn. Helt klart den
som efter lek är först tillbaka till mammas
mat. Klappar man honom lägger han sig efter en
stund på magen så man kan gosa på den trinda
mjölkmagen :-)

Är pigg och nyfiken och drar sig inte för att
attackera mammas öron. För öron finns väl till för
att stoppa i munnen och tugga på??

Marabou:

Är den i gängen som är totalt ohämmad. När jag
går in i kattrummet vaknar hon och piper, ställer
sig upp och hoppar fram till en och upp i knäet. Är
man inte snabb nog att sätta sig ned säger hon till
och krafsar en på benen. På väg upp i knät börjar
hon knattra och kurra högljutt.

Lindt:
__________________________________
Visst är det ett charmigt gäng! Nu ser vi fram
mot många rapporter om fyrklövern. Och hoppas
att de ska få riktigt goa hem hos personer som
verkligen älskar katter och vill ge dem ett gott liv.
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NOTISER
Planer 2011

Grafik från:

Se Kalendern här intill

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

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:

När kommer Löpsedeln?

Om inget oförutsett inträﬀar
kommer Löpsedeln under 2011
att dyka upp omkring den 15
mars, juni, september och
december med mausstopp den
1ste i respektive månad.

Kalender
10 - 11 september
2011
Scandinavian Winner Show
i Allianshallen, Uppsala
se SW:s hemsida:
www.sw2011.com
1sta Advent 2011
Kattens Dag
December 2011
Medlemsmiddag

lopsedeln@fraset.se
Redaktionen:
Barbro Gretener
barbro@fraset.se
Lovisa Malabeux
Lovisa@fraset.se
Ansvarig utgivare:
Kenneth Wikström
kenneth@fraset.se

Redaktionen
BARBRO GRETENER
Ledamot i
Fräset och
uppfödare av
Helig Birma

Medlemskap

Medlelmsavgi( och klubbens
postgironummer
Huvudmedlemskap: 320 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.

LOVISA MALABEUX
Sekreterare i
Fräset och
uppfödare av
Norsk
Skogkatt

Ansvarig utgivare
KENNETH WIKSTRÖM
Ordförande i
Fräset och
uppfödare av
Abessinier
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