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FRÄSARE STÄLLER UT I BOLLLNÄS
Hälsingekatten arrangerade en internationell 2certs-utställning den 19 och 20 maj. Varandra oberoende
och ovetande hade totalt 9 Fräsare anmält sig. Och våra katter hade två framgångsrika dagar! Eller vad
sägs om 16 Best in Show till fräsetkatter under de två dagarna!

Från vä stående: Barbro Gretener, Ida-Karin Jansson & Mikael Bjelkesten, Birgitta Edling, Jan
Sjögren, Margot Blideros med sambon och tillika klubbens revisorsuppleant Olof Alm,
Sittande: Britt-Marie Dahlin, Ann-Britt Eriksson, Lina Wilund, Mariann Karlsson
Foto, Torbjörn Sjögren
Så här såg resultaten ut - i katalogordning, så när som på de tre sista katterna:
KATT!

LÖRDAG!

SÖNDAG

HP BIS-K & BIS-S!

BIS-K & BIS-S

CAGPIB BIV BIS-K!

BIV BIS-K

Ex 1 NOM!

Ex 1 NOM! !

CACIB BIV BIS!

abs

Ex 1!

Ex 1 NOM

Ex 1 BIV!

Ex 1 NOM

EP S*Centauris Maulkin DSM DVM
SBI a äg Birgitta Edling!
IP GIC S*Nebulosans Caffra Marula
SBI a äg Barbro Gretener !
S*Nebulosans Sizzling Cisticola SBI f! !
äg Barbro Gretener!
CH S*Aucuparia’s Sinope JW
ABY n äg Jan Eriksson/Jan Sjögren!
S*Aucuparia’s Cordelia ABY n
äg Jan Eriksson/Jan Sjögren!
S*Aucuparia’s Titania ABY a
äg Jan Eriksson/Jan Sjögren!

!
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FRÄSARE I BOLLNÄS, forts
KATT!

LÖRDAG!

SÖNDAG

CACS BIS!

CACS

CAGCIB BIV BIS avel kat3!

CAGCIB BIV BIS

Ex 1!

Ex 1

Ex 1!

Ex 1

HP BIS-K & BIS-S!

HP BIS-K & BIS-S

CAC!

CAC NOM

CAGCIB!

CAGCIB NOM

CACIB!

abs

äg Mariann Karlsson!

CAPS!

CAPS

S*Aucuparia’s Jan Sjögren!

BIS-uppfödning 52 p!

utgår

Sweet Cats Niks Mis Mee OSH b 24!

deltog ej lördag

äg Lina Wilund!

!

CAC BIS

deltog ej lördag!

Ex 1 (klass 12)

deltog ej lördag!

Ex 1 (klass 12)

GIC S*Aucuparia’s Astrakan Gyllenkrok
ABY o äg Torbjörn Sjögren!
IC S*Aucuparia’s Padam Padam JW
ABY o äg Jan Eriksson/Jan Sjögren!
S*Primuz-Zezam Elvira ABY o
äg Torbjörn Sjögren/Britt-Marie Dahlin!
(N)Trampekatten’s Happy ABY p
äg Torbjörn Sjögren!
EP S*Bamsekattens Gentle Guru BRI n!
äg Ann-Britt Eriksson!
Lucky Duckling from Eli’s Castle,CZ
äg Ann-Britt Eriksson!
IC S*John-Johns Joey OCI n 24
äg Mikael Bjelkesten!
SE*Colocolo’s Johanna is it true
OCI o 24 äg Mikael Bjelkesten!
GIP Timille Take That JW SIA n

S*Rosmeggen’s Cornelia SIA n
äg Margot Blideros!
S*Rosmeggen’s Chianti SIA c
äg Margot Blideros!
SUMMA SUMARUM: 16 BIS
LÖRDAG: 9 BIS inklusive 1 BIS-avel (Padam Padam) och 1 BIS-uppfödning (S*Aucuparia’s)
SÖNDAG: 7 BIS (avel och uppfödning utgick)
MEST FRAMGÅNGSRIKA KATTER:
EP S*CENTAURIS MAULKIN DSM DVM, 4 BIS
EPS*BAMSEKATTENS GENTLE GURU, 4 BIS
VILKEN HELG!

GRATTIS ALLA VÅRA FINA KATTER!
!
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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Så vart det sommar igen och det innebär att
det är bäst att börja planera hösten.
Vi skall ha ett grillparty
i Mariann Karlssons
trädgård i augusti alla
medlemmar är välkomna. Vi
återkommer snart med mer
precis information om
detta. Sedan så är det snart
dags för årsmötet, som
kommer att bli i oktober.
Förra årsmötet beslutade att
fräsets verksamhetsår skall
vara från oktober till
september.

Jag hoppas att det finns tid för att vara på några
utställningar och kanske föda upp några
nya katter också! Nej nu skall jag inte
plåga er mer med att påminna om alla
aktiviteter som en fräsetmedlem
förväntas delta i under hösten. Det är
faktiskt sommar nu. Det är tid för att
vara lite ledig att ladda batterierna
inför den kommande hösten.

Trevlig Sommar
Önskar en ledig Ordförande
I Fräsets Kattkubb

Ett par utställnings-möten
kommer det också att bli. Vi
skall ju ha vår utställning i
januari och ja visst ja
däremellan kommer kattens
dag! Se där - hela hösten bokad
redan!

Torbjörn Sjögren

SPECIAL SHOWS (FRÅN FIFE:S HEMSIDA):!
1.!

SCANDINAVIAN WINNER SHOW

Date
8th and 9th September 2012

Organiser
Rogaland Rasekattklubb
(RORAK), aﬃliated to Norske
Rasekattklubbers Riksforbund
(NRR)

Website
Click here for the dedicated
website showing all information
available about this show.

Date
27th and 28th October 2012

Organiser
Savez Felinoloških Društava
Hrvatske (SFDH)

website showing all
information available about
this show.

Venue
Zagreb, Croatia

Website
Click here for the dedicated

Venue
Stavanger, Norway

2.!

!

WORLD SHOW
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LOPPIS PÅ VAKSALATORG

AV CATHARINA MOLIN

Lördagen den 26 maj ordnade vi i Fräset en
loppmarknad tillsammans med Samvetet på
Vaksalatorg.
Loppisen
inleddes
med att vi
några dagar
tidigare var
och
hämtade
saker som
tidigare
skänkts till
Samvetet.
Tidigt på
lördag
morgon
stod Jan
Sjögren på
Vaksala torg
för att
bevaka en
bra plats till
oss. Vi
ställde
sedan upp borden och lade upp alla saker som
skulle säljas. Det var porslin, böcker filmer och en
hel del babykläder samt en del annat. Under hela
dagen kom det kunder som ville köpa olika saker.
Det var många som ville köpa DVD filmer och
videofilmer men vi sålde också nästan alla

babykläderna och en hel del porslin. Antagligen
hade försäljningen gått något bättre om det inte
hade varit en
del annat på
gång i Uppsala
den lördagen.
Men vädret var
perfekt för en
loppmarknad,
varmt och soligt
men inte hett.
Under dagen
hade Samvetet
och Fräset sina
skyltar uppe för
att göra reklam
om våra
verksamheter.
Vi var fem
stycken från
Fräset som
under hela eller
delar av dagen
jobbade med
loppisen och tre
personer från Samvetet. Arbetet flöt bra och vi höll
på till tidig eftermiddag innan det var dags att
packa ihop igen.
Vi fick in 2845 kronor, pengar som går till
hemlösa katter och Samvetets verksamhet.

OBS! UTSTÄLLNING JAN 2013
Som vanligt ber vi om hjälp med t ex bakning anmäl till Jan Sjögren < royalvalley@spray.se > om
du kan hjälpa till med det.
Vidare behöver vi någon som sitter i entrén, i
informationen, hjälper till i prisrummet och någon
som kan hoppa in som avlösare mm mm. Meddela
Kenneth < kenneth@fraset.se> om och med vad du
kan hjälpa till.
OBS igen!

Det är nu bara några månader kvar innan
”2013:s” första utställning i Sverige drar igång och
det är vi i vår klubb som skall hålla i denna. Det är
viktigt att alla i klubben bidrar eftersom vi är så få.

!

Dessutom efterlyser vi högupplösta foton på era
katter, som kan pryda omslaget på
utställningskatalogen. Skicka ditt bidrag till
Kenneth med uppgift om kattens namn, ägare och
fotograf. Styrelsen väljer ut bästa bild för 2013 års
katalog.
Torbjörn & Barbro
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SVERAK AKTUELLT
Årsmötesprotokoll
fört vid SVERAKs årsmöte
17-18 mars 2012 finns
publicerat på sidan 'Årsmöte & protokoll'. Öppna protokollet som pdf-dokument
här
/120511
Dagordning, motioner
mm vid FIFes GF 2012
nu publicerat på FIFes
webbplats
/ 120427
Utställningsresultat
2012
nu publicerat /120412

SVERAKs stambok på nätet - FindUS
hade premiär under SVERAKs årsmöte 2012. Se
stambok på nätet här
Information från SVERAKs hälsdokommitté
angående blodgruppsparningar
Den 16 januari 2012 fick
SVERAK ta del av ett yttrande Dnr 31-14083/11
från Jordbruksverket.

Yttrandet gällde blodgruppsparningar då frågor uppkommit i samband med att
en av våra uppfödare hade
Viktigt om ögonfärg - på besök av länsstyrelsen för
förekommen anledning
att ansöka om tillstånd enObservera nya registreligt 16§ djurskyddslagen.
ringsregler från FIFe röran- Jordbruksverket anser att vi
de färger. Alla helvita, samt bryter mot denna paragraf
höggradigt vita katter (01 & när vi medvetet parar en B02) skall registreras med
hona med en A-hane då
ögonfärg. Detta gäller alla
kattungarna dör om man
raser.
inte håller kattungarna ifrån
kattmamman.
Direkt när SVERAKs
SVERAKs styrelse i sång
Raskommitté och Hälsoom F3...
kommitté fick yttrandet i
Styrelsens uppmaning om
våra händer satte vi oss ner
vikten av F3-tangenten för
för att kunna se vad vi
klubbar som arbetar med
kunde göra för att komutställningsprogrammet
mentera yttrandet.
Aladdin blev till en sång Vi skickade ett brev till
som nu är ute på Youtube
jordbruksverket där vi förklarade hur många kattraGrattis STORSJÖKATTEN ser som var inblandade och
Årets Kattklubb 2011
vad som skulle hända med
Läs motivering och om tidi- dessa raser om man valde
gare Årets Kattklubbar här
bort de parningar som vi
gör idag. Vi föreslog också
SVERAKs förtroendeval- att vi skulle träffa representanter för Länsstyrelsen och
da efter årsmötet 2012
Jordbruksverket för att
finns här
kunna diskutera frågan vidare.

!

I dagsläget håller Hälsokommittén på att försöka
sammanställa all information som vi får in ifrån olika
rasringar för att ha bra underlag vid mötet. Vi är
mycket tacksamma och för
allt materiel som inkommit
men hoppas självklart på
mera.
Vi kommer självklart att informera så fort mötesdatum är inbokat och vad som
framkommer under mötet.
Nypublicerad statistik
för 2012
Färgutfall/antal registrerade
katter per variant
SVERAK-registrerade katter
2011
Här finns statistik över
SVERAK-registrerade raser
från 1955 fram till 2011
Hålldatum för Våra Katter 2012
Utgivningsdatum, tema och
raspresentationer
Ny blankett...
Engelsk version av besiktningsblankett finns under
rubriken Blanketter
Förslag till ny djurskyddslag - ETT FRAMSTEG FÖR KATTEN!
SVERAK stödjer och ställer sig mycket positiva
till dessa förslag.
Vi har dessutom haft en representant i arbetsgruppen
- Ewa Löwdin.
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SVERAK AKTUELLT forts
Läs pressmeddelande från Lantbygdsdepartementet här
Den 1 januari 2012 ändras reglerna för att ta in katter till Sverige
Läs mer på Jordbruksverkets sida här
BESLUT FRÅN FIFES GF 2011
nu publicerade på FIFes sida
Jordbruksverkets informerar om
nya regler för märkning av resande
katter...
Läs mer på Jordbruksverkets sida här

ÅRSMÖTESPROTOKOLL
fört vid SVERAKs årsmöte 19-20 mars
2011 finns nu publicerat på sidan
'Årsmöte & protokoll'
Öppna protokollet som pdf här

INFORMATION FRÅN SVERAKS KANSLI
Från den 13 juni till den 7 september har vi telefontid måndag-torsdag kl. 9.30 till 12.30.
SVERAKs stambokförare har
semester den 9-29 juli. Under
(och ett tag efter) denna period
kommer det att vara väntetid på
stamtavlor, stamnamn och liknande stambokföringsärenden.
Veterinär i ID-samarbete som
önskar kontakt med ID-avdelningen kan under övrig tid ringa
det "specialnummer" som erhållits. Det går givetvis även att sända fax 033-10 08 99 eller e-post.
Vi har fortfarande problem med
vår växel - vi beklagar. Det går
att ringa oss men du får inget
meddelande och kan inte göra
något linjeval. Är det möjligt ber vi
dig sända e-post
sverak@sverak.se istället så ska
vi i möjligaste mån besvara din
fråga/hantera ditt ärende.
SVERAKs Raskommitté, RAK
har "sommarlov" från midsommar
fram till den 1 augusti.

TREVLIG SOMMAR - FÖR
KATTEN!

!
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KATTSOMMAR OCH KATTHÄLSA

friska upp minnet med vad som är kattens
normalvärden. Jag saxade därför en del uppgifter
från Aninta Ekholms hälsosida på Birmaringen.se
< http://www.birmaringen.se/halsa/
halsaindex.htm>

Kattens normala värden
Temperatur: 38-39 grader
Andning: 20-30 andetag/minut
Se bröstkorgens höjning och sänkning i vila
för att se andningsrytmen.
Puls: 110-130 slag/minut

Nu är det sommar och sol och kanske katten
strövar fritt i gröngräset. Men det kan finnas
mindre angenäma överraskningar i naturen för en
nyfiken liten kisse som ormbett, getingstick,
glassplitter mm. Om något skulle hända och du
måste kolla kattens hälsotillstånd så är det bra att

Pulsen känns lättast högt upp på insidan !av
låret (i ljumsken). Pulsen ökar vid stress.
Vätskebehov, katten behöver normalt 0,5 dl
vätska per kilo kroppsvikt och dygn.
!

Läs mer>>

KATTENS HUSAPOTEK
Pincett

Halskrage

Trubbig sax klotång

Tandborste

Febertermometer samt
glidmedel (vaselin, fet salva)

Eventuellt medel mot fästingar - finns receptfritt
på apotek

Desinfektionsmedel

Eventuell annan medicin ordinerad av veterinär

Natriumklorid

Vaccinationsintyg

Bomull

Sammanfattning där tidigare veterinärbesök och
medicinering finns med.

Gasbinda sterila
Kompresser
Bomullspinnar

T.e.x: maj 07 getingstick, juni 08
urinvägsinfektion, penicillin (namn på läkemedel)
okt 08 ultraljud njure.
Telefonnr till veterinärer

Klibbinda

!
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NOTISER

Skriver gör

Aktiviteter 2012

Barbro Gretener, där ej annat
anges.

Se Kalenderrutan här intill,

Preliminär Kalender

Grafik från:
www.skyes.se
Dina bidrag

Grafik, Cats and Kittens Design

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

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

Adresser

Uppfödardiplomering, vid intresse
kontakta Jan Sjögren
Augusti 2012 Grillkväll för
medlemmar
Oktober Årsmöte

När kommer Löpsedeln?

Om inget oförutsett inträﬀar
kommer Löpsedeln under 2012 att
dyka upp omkring den 15 mars,
juni, september och december
med manusstopp den 1ste i
respektive månad

Ej fastställda datum Utställningsmöten
1sta Advent 2012 Kattens dag

Redaktionen

Löpsedeln:
lopsedeln@fraset.se
Redaktionen:
Barbro Gretener
barbro@fraset.se

BARBRO GRETENER
Medlem i
Fräset och
uppfödare
av Helig
Birma

Lovisa Malabeux
Lovisa@fraset.se

Ansvarig utgivare:
Torbjörn Sjögren

LOVISA MALABEUX
Medlem i
Fräset och
uppfödare
av Norsk
Skogkatt

torbjorn@fraset.se

Ansvarig utgivare
Medlemskap

Medlelmsavgi% och klubbens
postgironummer
Huvudmedlemskap: 320 kr
Blir du medlem efter oktober
gäller medlemskapet även för
kommande år.
Familje-/stödmedlemskap: 100 kr.

TORBJÖRN SJÖGREN

Ordförande
i Fräset och
uppfödare
av
Abessinier

Klubbens postgiro nr: 10 53 10 - 7
Fräsets Kattklubb

!
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