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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Hej alla Fräsare!
Sommaren har kommit och förhoppningsvis blir det lite vila innan höstens arbete
med vår utställning sätter igång på allvar. Fräset firar enligt uppgift 10 års jubileum
som kattklubb i år
och det skall firas
på vår grillfest i
augusti. Nästa år
firar vi 10 år som
Sverak-klubb. Vi
har blivit lite fler
medlemmar under
året och det känns
tryggt, men vi
skulle behöva bli
några till så att vi
bättre kan påverka
Sverak. Det har
också varit Fifes
generalförsamling
där man beslutade
bland annat att
ändra om i
kategoriindelningen, mer
om detta på
Sveraks hemsida
(se äv sid 17) och inte
fick Sveraks
medlemmar,
kattklubbarna,
tillfälle att yttra
sig i frågan, måste
jag tillägga med
en viss
indignation. Så
var det med
demokratin i
Sverak! och det kanske vi kattklubbar måste göra något åt, så ut och värva nya
medlemmar till Fräset. Jag hoppas vi ses på grillfesten hemma hos Mariann.

Trevlig Sommar!
Ordförande
Torbjörn Sjögren

FRÄSETS STYRELSE och MEDARBETARE 2013
Ordförande

catharina@fraset.se

Ledamot

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

Suppleant 1

Mariann Karlsson

Birgitte Mårdholt

valberedning@fraset.se

Högåsvägen 179

Webmaster

74141 Knivsta

vakant

Vice Ordförande &
Utställnings Sekreterare
Sandra Nordin
Optimusv. 3 C, bv
194 34 Upplands Väsby
073 6429006
sandra@fraset.se

018-34 32 49
070-977 40 19
birgitte.mardholt@gmail.com

Dagermansg. 13 E nb
Suppleant 2

754 28

Vakant

tel. 018-328129

Revisor
revisor@fraset.se
Revisorsuppleant
Olof Alm
Åsvägen 44070-9774019
733 75 Möklinta
tel. 0224-80107

Sekreterare

bisysslans@telia.com

Yvonne Hornwall
Fjuckby 463

Övriga medarbetare:

743 91 Storverta

Avelssekreterare

073 65 81 522

Celina Jacobsson

yvonne@fraset.se

Flöjtvägen 45

Ledamot
Albin Molin

75654 Uppsala
celinaj@fraset.se

Bellmansgatan 38
75426 Uppsala
018-40 06 32
albin@fraset.se

Valberedning
Sammanka!ande
Jan Sjögren
valberedning@fraset.se

Ledamot
Catharina Molin
Bellmansg. 36
754 26 Uppsala
018-24 13 86

Uppsala

barbro@fraset.se
Bea Hajnos

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

Löpsedeln
Barbro Gretener

Ledamot
Jan Eriksson
valberedning@fraset.se

lopsedeln@fraset.se

Styrelsemöte 2013 - 01 - 16
Protokoll från FRÄSET styrelsemöte
Datum: 2013-01-16
Närvarande: Torbjörn Sjögren, Sandra Nordin, Catharina Molin,Yvonne Hornwall.
Torbjörn förklarar mötet öppnat.
Till mötesordförande väljs Torbjörn.
Till mötessekreterare väljs Yvonne.
Till justerare väljs Sandra och Catharina.
Sandra läser upp information från Sverak. En skärpning av regler för vaccinationer.
Katter på utställning ska vara vaccinerade mot felint panleukopenivirus, felint calicivirus samt felint herpesvirus med
omvaccinering enligt varje lands veterinära regler, minst 15 dagar innan utställningen. Giltigheten för vaccinationen ska anges.
I alla vaccin godkända mot kattsnuva i Sverige finns skydd mot kattsnuva i form av felint calicivirus (FCV) och felint
herpesvirus typ 1 (FHV, kallas också felint rhinotrakeitvirus). De preparat som innehåller skydd mot kattsnuva och kattpest,
dvs felint panleukopenivirus (FPLV), har skydd mot båda kattsnuvevarianterna.
Då kattsnuvevaccinets immunitet har en varaktighet på ett år, omvaccineras katterna mot dessa årligen.Vaccin mot kattpest
har däremot en varaktighet på tre år, vilket betyder att man inte behöver fylla på med skydd mot detta varje år
Kattungar får inte flytta till nytt hem förrän efter 12 veckors ålder med två vaccinationer mot felint panleukopenivirus, felint
calicivirus samt felint herpesvirus, såvida inte veterinär lämnat annan rekommendation.
Vi bestämmer datum för styrelsens möten under året. Det blir 2013-04-03 kl 18.30 hemma hos Yvonne, 2013-06-04 kl 18.30
ev. hemma hos Marianne och 2013-09-11 kl 18.30 hemma hos Catharina.
Om Fräsets utställning.Vi tyckte den gick väldigt bra. Allt flöt på och vi hörde ingen som hade något negativt att säga. En liten
detalj som vi kan göra bättre är placeringen av burraden närmast sekreteriatet. Det var lite trångt mellan burarna och
försäljarna. Och ganska stort mellanrum mellan burarna på raden bakom + att den ena burraden där var nästan tom (extra
burar).
Till kommande utställning är det 3 domare som tackat ja. Det är Jörgen Billing, Jaana Jyrkinen och Ulrika Eriksson.
Tillfrågade domare som ej svarat än är Nurith Pahl,Veikko Saarila, Maud Johansson och Sirpa Lindelöf. Om Irene Eek
Magnusson blir klar domare i kategori II kommer hon att döma.Vi kommer också att ha en domarelev.Vi ska ha kategori IV
special. Fräset har 10-årsjubileum.
Ekonomi, se bifogat budgetförslag för 2013 och bifogad preliminär lista för resultat från utställning 2013.
Medlemsfråga.Vad gör vi för att fira Fräset 10 år? Frågan tas upp på medlemsmötet.
Årets aktiviteter: Medlemsmöte på Allis 213-02-24. På medlemsmötet ska motioner till SVERAK och aktiviteter tas upp. Hur
firar vi 10 år? Upptakt till nästa utställning.
Sandra ordnar någon föreläsning under våren.
Catharina ordnar loppis i Maj.
Sandra frågar Marianne om hon vill ha grillkväll i Augusti.
Utställningsmöte.
Övriga frågor.Vem ska vara assistentansvarig på nästa utställning? Lars Hammar är på förslag.
Mötet avslutas.
Mötesordförande

Sekreterare

Torbjörn Sjögren

Yvonne Hornwall

Justerare

Justerare

Sandra Nordin

Catharina Molin

Styrelsemöte 2013 - 04 - 03
Protokoll från FRÄSET styrelsemöte
2013-04-03
Gustaf Kjellbergs väg 20, Uppsala

Närvarande: Torbjörn Sjögren, Sandra Nordin, Albin Molin, Catharina Molin och Yvonne Hornwall.
Torbjörn förklarar mötet öppnat.
Till mötesordförande valdes Torbjörn.
Till mötessekreterare valdes Yvonne.
Till justerare valdes Sandra och Albin
Vi gick igenom föregående mötes protokoll.
Torbjörn gav information från Sveraks årsmöte. Se bifogad årsberättelse och motioner.
Angående utställning 2014. Tillfrågade domare är Nurith Pahl,Veikko Saarila, Maud Johansson, Jaana Jyrkinen, Jörgen Billing
och Elisabeth Raab Alvarsson. Ulrika Eriksson kategori 3 på lördag och parallelldomare på kategori 4 på söndagen. Eventuellt
Irene Eek Magnusson och Sirpa Lindelöf som reservdomare.
Yvonne frågar Lars Hammar om han vill vara assistentansvarig.
Albin ansvarar för prisrummet.
Anmälningstid är 28/10 – 29/11. Inga byten får göras efter 29/11.
Yvonne tar emot anmälningar på kategori 1 och 2.
Kicki Gustavsson tar emot anmälningar på övriga kategorier.
Marianne Karlsson ansvarar för kategori 4 special.
Utställningsmöte ska vi ha i juni.
I klubbens kassa har vi ca 73000 kr se bifogat kontoutdrag. Fräset består av 73 st medlemmar.
Förslag på aktiviteter:
Grillkväll hos Marianne Karlsson.
Föreläsning om BARF. Kenneth Wikström försöker ordna det.
Föreläsning om genetik av Dickens. Sandra kollar upp om det är möjligt och vad det skulle kosta.
Loppis i maj. Catharina ansvarar för den och tar kontakt med Samvetet.
Övriga frågor saknas.
Mötet avslutas.

Ordförande
Torbjörn Sjögren

Sekreterare
Yvonne Hornwall

Justerare

Justerare

Albin Molin

Sandra Nordin

Styrelsemöte 2013 - 06 - 04
Protokoll från FRÄSET styrelsemöte
2013-06-04
Bellmansgatan 38, Uppsala
Närvarande: Catharina Molin, Albin Molin, Torbjörn Sjögren, Mikaela Ericsson och Yvonne Hornwall.

Torbjörn förklarar mötet öppnat.
Till mötesordförande valdes Torbjörn.
Till mötessekreterare valdes Yvonne.
Till justerare valdes Albin och Catharina.

Information från SVERAK gicks igenom. Ändrade telefontider till SVERAK från 8/7 – 28/7. Protokoll från SVERAK årsmöte.
Latkatt för Aladdin. Beslut om avstängningar. Utfallsrapporter. Utställarkurs för nybörjare, hålls av UK. Domarlista.

Frästets utställning 2014:
Utställningsinbjudan är färdig och anmälan är mellan 4 – 29 november. Inga byten av katter får ske efter 29 november.
Vi har 1 elev på kategori 4 lördag, Sirpa Lindelöf. Och 1 elev på kategori 4 söndag, Ulrika Eriksson.
Irene Eek dömer kategori 4 special på lördagen och Fräset firar 10-årsjubileum på söndagen.
Annika Ekstrand har bokat hotell till domarna.
Vi kommer att ha utställningsmöte i september.
Assistentansvarig är Jenny Frölén.

Fräset har nu 81st medlemmar, 4st hedersmedlemmar och 19st ej aktiva.Vi har 64678kr på huvudkontot och 546kr på ett
annat konto. Minus kostnad för föreläsning om BARF i juni 2013 och utställningshallen 2014.

Kommande aktiviteter blir:
Grillfest i augusti.
Kattens dag – Jan Sjögren tillfrågas om han vill vara ansvarig, Albin och Catharina hjälper gärna till.
Årsmöte i slutet av oktober.

Övriga frågor: För tillfället är det Torbjörn som ansvarar för hemsidan. Den kommer att tas över av Jenny Frölén inom kort.

Mötet avslutas
Ordförande
Torbjörn Sjögren

Justerare
Albin Molin

Sekreterare
Yvonne Hornwall

Justerare
Catharina Molin

BARF
en föreläsning av Matilda Eriksson!
Föreläsningsanteckningar av Jenny Dickson
Ett jättetack till dig Jenny för att vi får ta del av dina anteckningar
om Barf och dina bilder.
Föreläsningen började med lite bakgrunds historia och om kattens
näringslära.
Naturlig kattmat: Om en katt lever ut skulle dennas föda bestå av 70
% smågnagare, 20 % småfågel, 10 % harpaltar mm.
Kattens nedbrytnings system är anpassat efter animalisk föda. Dom
äter små portioner som är energirika och består främst av protein och
fett.
Katten saknar ett enzym som människor har, detta heter amylas och
är ett enzym som finns naturligt i vårat saliv som bryter ner
kolhydrater. Vilket visar på att katter inte alls har samma förmåga att
kunna bryta ner kolhydrater och bör då alltså inte ha en kolhydratrik
mat. Om en katt får en överdos av kolhydrater märks detta oftast
genom att katten får diarré.

MATILDA ERIKSON LADDAR
UPP INFÖR
FÖRELÄSNINGEN

Katter har även lågt pH i
magsäcken, lägre än människan.
Detta har dom för att skydda sig
mot parasiter/bakterier och för att
kunna bryta ner ben lättare.

B ARFF ÖR E LÄS N I NG

BARF fortsättning
Essentiella aminosyror för katten: Det är 20 aminosyror som är essentiella för katten, med essentielle
menas att dom är livsviktiga. Detta är inga som kroppen kan producera själv utan man måste tillföra
dom via maten. Några av dessa är taurin, arginin, mentionin och cystein.
•

Taurin är essentiell för syn, hjärtmuskelfunktionen och för en normal funktion hos nerv-,
reproduktions- och för immunsystemet.
Hos katten sker en konstant taurinförlust till gallan då endast taurin kan binda gallsyror.

•

Arginin aminozyran behöver katten för att kunna omvandla ammoniak till urin. Brist på arginin
leder till att katten drabbas av neurologiska åkommor och kan dö bara några timmar efter att
symptomen visat sig. Katter som äter en köttbaserad kost löper ingen risk för att drabbas av
argininbrist eftersom kött innehåller stora mängder arginin.

•

Mentionin och Cystein är två aminosyror som är viktiga för kattens taurinsyntes som är den
process i kattens kropp som förser katten med energi.

Fett: Det är en viktig del av kattens kost då dom får 3 gånger så mycket energi från fettet än från protein
och kolhydrater. Det spelar inte så stor roll vilket sorts fett det är, bara det är animaliskt fett.
Vegetabiliskt fett bara duger inte!
Mineraler: Mineraler brukar delas in i två grupper makromineraler och mikromineraler, eller mineraler
och spårämnen brukar man ibland säga. Det är oorganiska ämnen som hjälper till att bygga upp skelettet
och hjälper till vid syretransporten.
Några viktiga mineraler för katter är: kalcium, fosfor, kalium, klorid, natrium, magnesium, järn, zink,
koppar, mangan, selen och jod.

Några viktiga saker att veta om dom olika mineralerna är bland annat att kalcium kan kattungar få en
överdos av, av för mycket, men inte vuxna katter. För höga doser av magnesium kan orsaka
steroidkristaller, steroidsten. Selen är en antioxidant och påminner om E-vitamin. Jod är den mineral
som hjälper till att reglera sköldkörteln och brukar behövas tillsättas extra när man gör sin egna kattmat.

Vitaminer: Molekylen för en vitamin bör skilja sig från hur molekylen för kolhydrater, protein och fett
ser ut och bör vara en del av kosten. Man delar upp dom i fettlösliga vitaminer och vattenlösliga
vitaminer.
Fettlösliga vitaminer:
•

A-vitamin- retcnol, är bra för uppbyggnaden av ögat, får i sig via mat som lever och äggula.

•

D-vitamin- bra för benbildning, finns i allt kött, kan ej ta upp från solen pga päslen utan måste få
i sig det via maten.

•

E-vitamin- skyddar cellerna.

BARF fortsättning
Vattenlösliga vitaminer: Kallas även B-vitaminkomplexet och består av följande vitaminer: tiamin,
riboflavin, niacin, pantofensyra, pyridoxin, biotin, folsyra, kobolamin.
Man ska inte ge rå äggvita till katten då den stoppar upptaget av vitaminer.

BARF – biologiskt anpassad rå föda:
•

Ett koncept, inte ett recept.

•

Efterlikna den kost katten äter i det fria.

•

Tugga är bra, men kvarna om det behövs.

Vad är en mus? Motsvarar ungefär: 10 % skelett, 10 % lammlever (men ca 50 % kycklinglever) och 80
% nötfärs. Om musen väger 100 g är ungefär 70 % vatten.
Med BARF försöker man efterlikna det naturliga bytesdjuret för en katt och då bör man ge katten: 75 %
kött, 10 % ben, 5-10 % lever, 10 % hjärta och 10 % övrigt. Övrigt kan vara t.ex. grönsaker, ris, äggula,
keso, fisk mm.
Om man ska föda sin katt med BARF så får den i sig allt den behöver om kosten är varierad, ibland kan
man behöva tillsätta extra av kalcium, järn, koppar och jod beroende på vad katten väljer att äta.
Kalcium får katten i sig om den äter ben från djur. Ben som är bra för katten att äta är kaninben,
kycklingben och vissa kalkonben, man kan även köpa ben mjöl på djuraffärer om katten absolut inte vill
gnaga i sig benen.

Fisk är en bra råvara som i regel innehåller bra med jod.
Koppar finns i levern hos idisslande djur man brukar säga att man heller ska äta för mycket koppar än
för lite.
Järn får man från rött kött och även blod, det går bra att köpa fryst blod, men för mycket järn kan ge
förstoppning.

Variera ingredienserna: Ljust kött är fattigt på järn och zink, lever från idisslare är rikt på koppar, hjärta
är rikt på taurin men magert och fisk är rikt å fleromättade fetter.
Man bör hålla sig borta från att ge katten tarmar, hjärna och ryggrad. Men annars kan man ge allt annat
och man kan försöka att med olika delar bygga upp en måltid till katten som består av ett helt djur.
Taurin värden hos olika djur: kalkon 0,23 %, kotlett 0,14 %, kyckling 0,44 %, lammlägg 0,14 %, nötfärs
0,13 %, grishjärta 0,57 %, oxhjärta 0,35 %.
Om det är mindre än 0,2 % taurin bör man tillsätta extra taurin eller bland med taurin rik mat.

BARF fortsättning
Torrsubstans: Är ett sätt att räkna ut matematiskt hur mycket av olika ämne katten behöver få i sig för att
få en varierad kost. Man kan antingen räkna eller göra som ovan att man försöker se till att katten får
olika delar som bygger upp ett helt djur.
Men torrsubstans(TS) menar man att man räknar ut mängden mat minus vattnet, så 1 mus består av 67,3
% vatten, då blir TS 100-67,3 = 32,7 %. Då kan man använda denna för att räkna ut flera saker som t.ex.
proteinhalten, järnhalten och vitaminhalten som katten bör få i sig.

En katt bör äta ungefär 2-7 % av sin egna kroppsvikt med 2-3 måltider per dag. Fertila katter brukar
ligga runt 5 % och kattungar kan äta hur mycket dom vill. Man kan även räkna ut exakt hur mycket just
din katt bör äta med en konstant för aktivitetsnivå. Då gör man så här: 70 kcal(kg)0,75 * K, där K =
konstanten för aktivitets nivå(dessa finns att finna i hennes bok).
Om vi då säger att katten väger 4 kg och är en kastrat så räknar man ut hur mycket den bör äta så här:
70(4)0,75 * 1,2 = 238 kcal → 140g → 3,5 %.
En dags BARF föda för katten bör innehålla: kött, organ och köttben, tex kan en veckas meny se ut som
följande:
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Viltmix
Oxkö8
Lamm
Kyckling
Lax
Oxkö8
Lamm
Kycklinghals Broskben Kycklingvinge Kaninskrov Kycklinghals Kaninskrov Kamben

Hygien: Djur är mera motståndskraftiga mot tex salmonella, men man bör ändå anta några tumregler när
man ska ge BARF föda.
•

Det bör vara svenska råvaror av god kvalité

•

Frys köttet - 20°C i tre dygn, alla parasiter dör då utom trikiner men svenskt kött testas för detta
och säljs inte om det finns i

•

Håll råvarorna kalla

•

God handhygien

•

God lådhygien, rensa varje dag

•

Rena matskålar

•

Separata köksredskap alltså till fisk, fågel och kött

•

Inga katter på bänken och inga pussar på nosen

Möjliga smittorisker:
•

Spolmask, finns i lever men dör i frysen

BARF fortsättning
•

Campylobacter, finns i fågel, kan drabba kattungar och katter med dåligt immunförsvar ger
diarré och kräkningar

•

Toxoplasmos, kan man få från betes djur, dör i frysen, kan ge neurologiska skaddor, skadar CNS

•

Koccidos kan man få från kött eller annat håll orsakar magsjuka hos kattungar

Osannolika smittor: Bandmask, salmonella, trikinos (kan finnas hos älg men dör i frysen) EHEC (E-coli)
Hur får man katten att börja äta?: Börja med att ge katten måltider med mat istället för fri tillgång till
torrfoder. Dra ner på portionerna och låt katten gå hungrig innan du provar med BARF maten. Man kan
rulla köttbitarna i krossat torrfoder, blanda det med torrfoder i början.

OBS OBS OBS
LÖRDAGEN 24 AUGUSTI ÄR DET GRILLFEST HOS MARIANN KARLSSON OCH SAMTIDIGT
FIRAR VI INOFICIELLT 10-ÅRSJUBILEUM SOM ”KATTKLUBBEN FRÄSET”.
SOM SVERAK-KLUBB KAN VI FIRA FÖRST I JANUARI 2014.

Tors Katarina Åström har gjort ett inlägg i SVERAK-medlemmar på FaceBook
Tors Katarina Åström
den 2 maj 13:20
Obs!!!
Det kommer felaktig information från media när det gäller införsel av djur till Norge.
Avmaskning + pass gäller ENDAST hund och inget annat. Mer går att läsa här.
Den 1 maj 2013 gäller nya regler för att föra in hundar till Norge från Sverige. Läs mera
på Mattilsynets hemsida.
Utförsel av hundar, katter och illrar till land utanför EU - Jordbruksverket
www.jordbruksverket.se
Ska du sälja ett djur till ett land utanför EU? Ska du åka utomlands på semester med din
hund eller ...

PRESENTATION AV EN AV FRÄSETS UPPFÖDARE
Kicki Gustavsson - S*Millington’s uppfödning av brittiska korthår
Mitt raskattliv startade 1982 med en svart-vit perserpojke. Som så många andra
tänkte jag att ”det skulle vara så roligt med en bedömning på katten” så jag
släpade iväg min lille katt och min mamma Sonja till Gotland, som jag då tyckte
var ett lämpligt ställe att inleda utställningskarriären på. Resultatet blev Ex 1
och BIF (bäst i färg) och med detta var jag fast i utställningsvärlden!
Vårt stamnamn registrerades 1985 och ett blygsamt antal perserkattungar
föddes.
En annan milstolpe i mitt kattliv är 27 oktober 1987 då en kull britter föddes hemma hos Elisabeth
Raab. 2 flickor, en svartpadda och en blåpadda blev mina två första britter. Detta radarpar följde
mig en stor del av mitt liv och har betytt oerhört mycket för mig. ”Cina” och ”Cattis” släpades
också runt på utställningar men ”Cattis” tyckte inte att utställningar var så kul så de ställdes sista
gången 1989.
Mitt hästintresse tog vid den här tiden över och kattutställningsvärlden lämnades (för gott trodde
jag då).
2005 var jag tvungen att låta ”Cina” och ”Cattis” somna in pga sjukdom. De fick somna
tillsammans och vilar nu i vår trädgård.
En månad senare flyttade ett nytt syskonpar in, två prickiga vilda brittkattungar från Sagorikets
uppfödning. Villkoret för köpet var att de skulle ställas några gånger, vilket jag fann rimligt. På den
första utställningen gick det så bra det kan gå, och … vips hade jag trillat dit igen ;-). ”Jullan” och
”Juno” blev grunden på min uppfödning och en del riktigt fina britter har tagit sina första
stapplande steg i vårt hus i Gottröra.
I och med planerna att ta kullar dök upp så dammades vårt
stamnamn av. Vi upptäckte dock att vårt stamnamn nu fanns i sex
(!) olika länder med mycket snarlik stavning.
Jag tillskrev SVERAK och fick deras och sedan Fifes tillåtelse
att registrera ett nytt stamnamn (det var enklast eftersom vårt
namn inte varit aktivt sedan 1988). Det nya stamnamnet blev
S*Millington’s. Millington var vid den tiden också en medlem av
familjen men av den lite större sorten som bor i stall.

Kicki Gustavsson - S*Millington’s uppfödning av brittiska korthår (forts)

Mitt mål med aveln är att i första hand få fram katter med fantastiskt temperament och så nära
rasstandarden man kan komma. (Naturligtvis ska hälsa och sundhet också finnas med, men för
mig är det så självklart att jag inte tycker att det ska behöva skrivas ut ….;-)
S*Millington’s klarast lysande stjärna är
Jupiter (Tintin) BRI n 24 som föddes i jan
2007.
Han är EC & SP och DSM.
Han placerade sig som nr 3 på Årets Katt
2008 (vuxen hane),
som nr 1 2009 (kastrat hane) och
som nr 3 2010 (kastrat hane).
Han har tagit ca 32 BIS totalt och nu är
han hemma och fostrar nästa generations
utställningkatter. Han är dessutom mycket
framgångsrik som PR-Chef i katteriet när det kommer kattungeköpare.
Just i dagarna väntar jag på vårt senaste tillskott som kommer från S*Palace&Main’s
uppfödning som jag har ett mycket gott och fruktbart samarbete med. Lilla ”Bia Bus” nedan är
barnbarns barn till Tintin och det är kul att se linjerna utvecklas och förbättras.

Sommarhälsningar från Kicki och katter!

Fräsetkatter
utmärker sig GRATTIS
GIP S*PALACE&MAIN'S IO FOR
QIQI, (AKA "SPIGGEN") BRI F 24
SOM BLEV 2:A PÅ SVERAK-LISTAN
KAT 3, KASTRAT HONOR. SPIGGEN
OCH KICKI HAR OCKSÅ HAFT EN
STRÅLANDE START SOM
NYBLIVNA FRÄSARE MED 2 BIS I
BERGEN 16-17 FEB OCH BIS
LÖRDAG PÅ SPEED CATS
UTSTÄLLNING 9 MARS.

SPIGGEN
GRAND INT CHAMPION
S*PALACE & MAIN'S IO FOR QIQI
SVARTSKÖLDPADDSSPOTTED
BRITTISKT KORTHÅR, HONA
TITEL I BERGEN (N) 2013-02-16
ÄGARE: CHRISTINA GUSTAVSSON,
FRÄSET

ODEZZA

FLER UTMÄRKTE SIG PÅ UK:S
UTSTÄLLNING...

S*PRIMUZ-ZEZAM ODEZZA
BLEV BIS PÅ UK:S
UTSTÄLLNING I ÖSTERVÅLA
DEN 12 MAJ.

C AFFI

ÄGARE TORBJÖRN SJÖGREN
GIP & GIC S*NEBULOSANS
CAFFRA MARULA DVM SBI a BLEV
...och änu fler...

CAFFI HAR INTE KUNNAT
TÄVLA SÅ MYCKET UNDER
VÅREN DESTO ROLIGARE MED
EN BIS-TITEL NÄR DET NU BLEV
AV

BIS - K PÅ UK:S UTSTÄLLNING
ÄGARE: BARBRO GRETENER

.... OCH ÄNNU FLER FRÄSARE SOM BLEV BIS PÅ UK:S UTSTÄLLNING I ÖSTERVÅLA 11 - 12 MAJ....

PADAM
SC S*AUCUPARIA’S PADAM PADAM
JW DVM, ABY O
ÄG. JAN ERIKSSON & JAN SJÖGREN
PADAM BLEV BIS BÅDE LÖRDAG OCH
SÖNDAG I KLASS 10

ZINGO
TIMILLE ZINGO ZENIT OSH b BIS
LÖRDAG I KLASS 10
ÄGARE, MARIANN KARLSSON
(Hoppas det är rätt katt. Ursäkta
Mariann om det är fel. Korrigerar
nästa nr i så fall)

SINOPE
CH S*AUCUPARIA’S SINOPE JW
ABYn BLEV BIS SÖNDAG I
KLASS 5.
ÄGARE, JAN ERIKSSON OCH JAN
SJÖGREN

(SAKNAR BILD PÅ SINOPE)

Kattungar till salu
S*Nebulosans Heliga Birmor har två
kullar:
Kull 1: född den 5 maj efter
S*Nebulosans Dainty Damara, lilatabby och
S*Nebulosans Flashy Flycatcher, brunmaskad

GÄNGET
2,5 veckors-foton

Trolska Trolla, bruntabby hona som håller för avel & utställning (tingad)
Tossiga Tussa, hona, chokladmaskad, en framåt och busig liten tjej men fortfarande
inte utmaskad nog för att man ska kunna se hur sockor och kilar blir
Trulige Trille, lilatabby hane, kavat ung man som fortfarande har snövita ben
Kull 2: född den 17 maj efter
S*RausHöjden's Jackie, blåmaskad, och
S*Zilkyzox Simon af Tuffé, brunmaskad

TO S S I G A T U S S A

Mette Marit, hona blåmaskad (tingad),
Petter Pus, hane brunmaskad
Titta gärna in på min hemsida för mer information och länkar till ungarnas
stamtavlor eller slå en signal.

UPPFÖDARE: BARBRO GRETENER, UPPSALA
TEL: 018-32 81 29
MAIL: NEBULOSAN@COMHEM.SE
HEMSIDA: WWW.NEBULOSANSBIRMOR.SE

TRUL IGE TRILLE

TROLS KA TROL LA

METTE MARIT (VÄ)
PETTER PUS (OVAN)

FIFE NYTT & KLUBBAKTIVITETER
NY KATEGORIINDELNING FRÅN
OCH MED 2016 (REF
BIRMARINGEN.SE):
KAT 1: PER, EXO, RAG, SBI, TUV

KOMMANDE
AKTIVITETER

KAT 2: ACL/ACL, MCO, NEM, NFO,
SIB, TUA

1. LÖRDAG 24 AUGUSTI GRILLFEST HOS MARIANN
KARLSSON KL 17.00

KAT 3: BEN, BML, BRI, BUR, CHA,
CYM, EUR, KBL/KBS, KOR, MAN,
MAU, OCI, SON, SNO, SOK
KAT 4: ABY, BAL, CRX, DRX, GRX,
DSP, JBT, OLH, OSH, PEB, RUS, SIA,
SOM, SPH, SYL, SYS

2. SLUTET OKTOBER ÅRSMÖTE
3. 1:A ADVENT - KATTENS DAG
4. 2014 JAN - FRÄSETS INT.
UTSTÄLLNING

House of Blues Chili SBI n, ägari Karin och Henrik Isaksson. Foto Birgitta Edling

NOTISER

Medlemskap

Aktiviteter 2013/14

Medlelmsavgi% och klubbens
postgironummer

Se föregående sida

BARBRO GRETENER

Huvudmedlemskap: 280 kr

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

Redaktionen

Blir du medlem efter oktober gäller
medlemskapet även för kommande
år.

Uppfödare
av Helig
Birma

Familje-/stödmedlemskap: 100 kr.
Klubbens postgiro nr: 10 53 10 - 7
Fräsets Kattklubb
Skriver gör

Barbro Gretener, där ej annat
anges.

LOVISA MALABEUX
Uppfödare av
Norsk
Skogkatt

Löpsedeln:
lopsedeln@fraset.se

Grafik från:

Redaktionen:

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

Barbro Gretener
barbro@fraset.se

När kommer Löpsedeln?

Lovisa Malabeux

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.

Lovisa@fraset.se
Ansvarig utgivare:
Torbjörn Sjögren

Ansvarig utgivare
TORBJÖRN SJÖGREN

torbjörn@fraset.se

BILDER FRÅN I ÅR

Ordförande i
Fräset och
uppfödare av
Abessinier

