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Fräsets medlemstidning  

Vi hade i alla fall tur med vädret eller....
Midsommarfirandet blev kanske litet kylslaget men fint ändå.
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Kära medlemmar

Jag sitter här och skriver ordförandeordet mitt i den gröna vintern med temperturer som 
snarare hör hemma på senhösten. 

Våren har varit lugn, förutom att Fräset har arrangerat ett uppfödarseminarium för ABY och 
Somali på UK:s utställning har inget hänt. Detta dels för att de som brukar hitta på saker inte 
har orkat dels för att inga andra medlemar heller har hittat på något som vi kan engagera oss 
i.

Till hösten kommer det att bli en del aktiviter i klubben. Vi skall ha grillfest hemma hos 
Mariann Karlsson och vi skall resa till Oslo och SW sedan skall vi ha årsmöte och därefter 
kommer Kattens Dag och Decembermiddagen. Under tiden rullar vår utställning i gång och 
vi hoppas att fler medlemmar än vanligt ställer upp och hjälper oss med denna. Men nu skall 
vi först ha en trevlig sommar.

Torbjörn Sjögren
Ordförande Fräsets Kattklubb

   ORDFÖRANDE HAR ORDET    
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SOMMAR PÅ SVERAKS KANSLI
SVERAKs kansli kommer att vara öppet 
även denna sommar eftersom Cecilia, 
Johnny och Agneta är lediga "i omlott". 
Detta till trots kan det bli väntetid på 
stamtavlor, id-registreringar, 
stamnamnskontroll......
	  
Om möjligt - skicka in ansökningar 
och registreringsunderlag i god tid 
före semester-perioderna startar.
	  
Under stambokförarens semester 30 
juni-20 juli 2014 kommer SVERAKs 
styrelse Annette Sjödin att i 
förekommande fall göra genetisk kontroll 
av registreringsanmälningar och Michael 
Wirth Färdigh kommer att, tillsammans 
med SVERAKs kansli, utfärda stamtavlor 
(ej importer) och transfer, göra 
ägarändringar, granska stamnamn med 
mera.
	  
Under perioden den 30 juni - 17 
augusti ändras telefontiderna och 
kansliet nås mellan 
kl. 9.30-12.30.

VI ÖNSKAR ER ALLA EN SOLIG 
SOMMAR!!

S V E R A K - A K T U E L L T
(saxat från hemsidan 10 juni)

Att ha katt - finns nu i uppdaterad version

Läs om omslagskatten och innehållsförteckning här

Se hur du beställer här

Protokoll från SVERAKs årsmöte 2014

finns nu publicerat

Ett trevligt SVERAKs årsmöte 2014 avhölls

i Malmö den 15-16 mars

Den nya organisation

'klubbades' andra gången - se förtroendevalda här

Vinnare

i Royal Canins tävling under Kattens Dag 2013 
presenterades av Jenni Pernklev, representant från 
Royal Canin

2015 - Årsmöte och 60-årsjubileum

Årsmötet 2015 kommer att arrangeras i Upplands 
Väsby, Stockholm på Scandic Infra City. I samband 
med årsmötet kommer SVERAKs 60-årsjubileum 
att firas med pompa och ståt!

Scandinavian Winner, SW 2015

SW kommer att arrangeras i samarbete av 
Föreningen Ädelkatten och Västsvenska 
Kattklubben på Svenska Mässan i Göteborg.

Rashäfte - 'Se tjugofyra kattraser i ögonen'

Under årsmötet presenterades rashäftet - som är i 
A7-format. Detta lilla häfte har tagits fram av 
arbetsgruppen Ewa Löwdin och Agneta Färdigh och 
är sponsrat av Royal Canin.

SVERAK och Agria - i samarbete!

Samarbetet kommer att presenteras i nästa nummer 
av Våra Katter. Vi vill redan nu informera om att 
alla SVERAK-klubbars medlemmar får 10 % rabatt 
på sina kattförsäkringar. Kontakta ditt eget ombud 
eller hitta ett ombud här:

 http://www.agria.se/kontakt/ombud

OBS! För att få rabatten behöver du lämna ditt 
medlemsnummer. Det hittar du på baksidan av Våra 
Katter alternativt kontakta medlemsansvarig i din 
kattklubb.

SVERAK och katter i TV

Missade du du Nyhetsmorgon i TV4 140209 där 
SVERAKs PR-ledamot Ewa Löwdin, tillsammans 
med andra kattägare - och katter - pratade raskatter 
kan du se klippet här

                         Info från Sverak                            

http://www.sverak.se/SVERAK/Top_innehall/Att_ha_katt.pdf
http://www.sverak.se/SVERAK/Top_innehall/Att_ha_katt.pdf
http://www.sverak.se/SVERAK/Top_innehall/Material_best.htm
http://www.sverak.se/SVERAK/Top_innehall/Material_best.htm
http://www.sverak.se/SVERAK/Om_SVERAK/arsmote.htm
http://www.sverak.se/SVERAK/Om_SVERAK/arsmote.htm
http://www.sverak.se/SVERAK/Om_SVERAK/SVERAK_funktionar.htm
http://www.sverak.se/SVERAK/Om_SVERAK/SVERAK_funktionar.htm
http://np.netpublicator.com/netpublication/n23301897
http://np.netpublicator.com/netpublication/n23301897
http://www.agria.se/kontakt/ombud
http://www.agria.se/kontakt/ombud
http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=2545684
http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=2545684
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OBS vid import av kattunge yngre än tre månader från annat EU-land

På förekommen anledning måste vi lämna ett oberserva!!

Bortsett från att vara uppdaterad med gällande regler för import gäller:

Du som planerar att importera kattunge yngre än tre månader från annat EU-land måste ha skriftligen 
beviljad dispens från Jordbruksverket innan införsel kan ske.

Detta gäller - i dagsläget - för att föra in kattungar

Djuret ska vara id-märkt med mikrochip (ISO-standard). Rabiesvaccination eller avmaskning krävs inte.

Djur som kommer från EU ska ha ett sällskapsdjurpass med sig där legitimerad veterinär fyllt i id-numret. 
Djur som kommer från ett så kallat tredje land (dvs. ett land utanför EU) ska istället ha ett veterinärintyg 
utfärdat av officiell veterinär på Jordbruksverkets blankett E9.163. Du beställer intygsblanketter på 
www.jordbruksverket.se/resameddjur.

Jordbruksverkets tillstånd ska finnas att visa i original för tullen vid ankomsten till Sverige.

Djuret är yngre än 3 månader (90 dagar) vid införseln.

Lista över SVERAK-diplomerade uppfödare

Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Saxat från  SLU
Universitetsdjursjukhuset
Smådjurskliniken
Råd om sjukdomar

Inför besök på smådjurskliniken
Inför ditt besök på vår smådjursklinik eller innan du ringer till oss angående ett sjukt djur finns en del vi 
behöver veta. Tänk igenom följande innan du kontaktar oss:

• Djurets ålder, ras och kön

• Äter ditt djur någon medicin?

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar/hundarkatterochillrarinforsel/hundvalparkattungarochillervalparinforsel.4.6f9b86741329df6fab480001290.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar/hundarkatterochillrarinforsel/hundvalparkattungarochillervalparinforsel.4.6f9b86741329df6fab480001290.html
http://www.jordbruksverket.se/resameddjur
http://www.jordbruksverket.se/resameddjur
http://www.sverak.se/SVERAK/Diplomering/Diplomerade_uppfodare.pdf
http://www.sverak.se/SVERAK/Diplomering/Diplomerade_uppfodare.pdf
http://www.slu.se/sv/
http://www.slu.se/sv/
http://www.slu.se/sv/universitetsdjursjukhuset/
http://www.slu.se/sv/universitetsdjursjukhuset/
http://www.slu.se/sv/universitetsdjursjukhuset/smadjurskliniken/
http://www.slu.se/sv/universitetsdjursjukhuset/smadjurskliniken/
http://www.slu.se/sv/universitetsdjursjukhuset/smadjurskliniken/rad-om-sjukdomar/
http://www.slu.se/sv/universitetsdjursjukhuset/smadjurskliniken/rad-om-sjukdomar/
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• Har ditt djur feber?

• Ditt djurs allmäntillstånd, är han/hon 
hängig eller orolig?

• Äter och dricker djuret normalt?

• Hur är avföringen?

• Hur är andningen respektive 
andedräkten?

• Är tänder och tandkött normala?

• Vilket foder äter ditt djur?

• Hur/för vad är ditt djur vaccinerat (ha 
gärna vacciantionsintyg tillgängligt)

Det är också bra om du har eventuella 
försäkringsnummer och journalnummer till hands.

Förgiftningar hos hund & katt

Alger
Djur som dricker vatten ur sjöar och vattendrag som 
innehåller höga halter av algtoxiner från blågröna 
alger (cyanobakterier) riskerar att bli sjuka. Den 
vattenmängd som krävs för svår påverkan varierar 
kraftigt beroende på vilka blågröna alger som 
blommar och hur mycket toxin som producerats för 
tillfället.

Hundar som badar ofta och länge och som dessutom 
gärna dricker av vattnet löper särskilt stor risk.

Symptom: Kräkningar, fradga, diarré, ostadig gång, 
klåda och irriterade ögon kan komma inom några 
timmar till ett halvt dygn. I allvarliga fall kan 
förlamningar, kramper, lågt blodtryck, lever- och 
njurskador, lungpåverkan och blödningar från mage 
och tarm tillstöta. Förlamningar och kramper 
kommer ofta snabbt, medan de övriga symtomen 
kan dröja något dygn. Dödsfall bland djur 
förekommer.

Åtgärd:
- Skölj päls och ögon noga med rent vatten. Håll 
hunden varm så att den inte blir nedkyld.

- Kontakta djursjukhuset om symptom uppstår. 
- Kräk hunden om den fått i sig vatten (gör hos 
veterinär med kräkframkallande injektion)

Länsstyrelsens Informationscentral Östersjön kan 
tillfrågas när det gäller algernas aktuella utbredning 
i Stockholmstrakten och Östersjön; telefon 08-785 
51 18 måndag-fredag 8.30-16.30 (ej 11-12) eller läs 
mer på deras webbplats.

På webbsidan Badplatsen hittar du den senaste 
informationen om badvattnet vid de badplatser som 
finns i din kommun. Dit kommer du bland annat via 
Smittskyddsinstitutets hemsida genom att skriva in 
badplatsen i sökrutan. Du kan också kontakta miljö- 
och hälsoskyddskontoret i din kommun.

Läs mer på andra webbplatser
- Länsstyrelsens Informationscentral Östersjön
- Smittskyddsinstitutet

Chokladförgiftning
Choklad innehåller kakao som bland annat 
innehåller teobromin, ett ämne som hundar och 
katter inte tål.

Symptom: Kommer som regel efter 4-24 timmar. 
Kräkningar, buksmärtor, törst, inkontinens, 
skakighet, rastlöshet, riklig saliverig och 
hjärtklappning är vanligt. Vid större mängder kan 
allvarligare symptom eller dödsfall inträffa..

Farlig mängd: Att räkna ut hur mycket teobromin 
som ingår i olika chokladkakor och praliner är svårt. 
Både mängden kakao i chokladen och halten 
teobromin i råvaran, kakaobönan varierar. Det är 
dessutom så att olika patienter har olika känslighet 
för teobromin.

Uppskattningsvis brukar man säga att mer än 20 mg 
teobromin per kilo kroppsvikt kan orsaka 
förgiftning hos hund.
Mörk choklad innehåller ca 5-15 mg teobromin per 
gram choklad.
Ljus choklad innehåller ca 2 mg teobromin per gram 
choklad.
Vit choklad innehåller ingen eller mycket lite 
teobromin.

http://badplatsen.smittskyddsinstitutet.se/
http://badplatsen.smittskyddsinstitutet.se/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/
http://projektwebbar.ab.lst.se/templates/Proj_StartPage____8059.asp
http://projektwebbar.ab.lst.se/templates/Proj_StartPage____8059.asp
http://www.smittskyddsinstitutet.se/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/
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Exempel för en hund som väger 10 kg:
En hund kan äta 12 - 40 g mörk choklad utan att få 
så allvarliga symtom att veterinär eller djursjukhus 
behöver uppsökas. OBS! Ju mörkare choklad desto 
mer kakao (och teobromin) och därmed större 
förgiftningsrisk. Har hunden i stället ätit ljus 
choklad kan den klara upp till ca 100 g. Praliner, 
chokladbitar med fyllning, innehåller mindre 
choklad. Hunden kan då kanske klara att äta 
ungefär dubbelt så stor mängd utan att allvarliga 
symtom uppkommer.

Behandling: Om du 
misstänker att din hund ätit 
en farlig mängd choklad 
eller har symptom, kontakta 
djursjukhuset genast! Man 
kan genom att ge hunden 
kräkningsframkallande 
injektioner få den att kräkas 
upp chokladen om det sker 
inom 1-2 timmar. På så sätt 
kan man undvika att djuret 
utvecklar några 
förgiftningssymptom. 

Glykolförgiftning
Glykol används t.ex. som antifrysmedel i 
kylarvätskor för bilar samt i värmeväxlingssystem, 
det är inte helt ovanligt att hundar och katter får i 
sig glykol när de slickar på ett läckande element 
eller från en läckande bil. Det är glykolens söta 
smak som gör den så attraktiv för hunden, katter 
kan även slicka i sig glykol när de trampat i det av 
misstag och försöker tvätta sig rena.

Förvara inte glykolflaskor i det utrymme där ditt 
djur färdas! Glykol är livsfarligt att förtära och kan 
ge allvarliga njurskador som leder till döden.

Symptom: De första tecknen på förgiftning är ökad 
törst och urinering samt vinglighet. Njurfunktionen 
försämras och njurarna kan även helt sluta att 
fungera. Det kan vara svårt att veta om ditt djur har 
fått i sig glykol eftersom symptomen liknar vilken 
njurskada som helst. Diagnos kan ställas med hjälp 
av blod- och urinprover.

Kontakta alltid djursjukhuset omedelbart om du 
misstänker att ditt djur fått i sig glykol oavsett 
hur liten mängd det är! Om behandling sätts in 
snabbt (inom timmar från intaget) kan njursvikt 
förhindras.

Xylitol
Xylitol ingår ofta i sockerfria tuggummin och godis 
samt sugtabletter. Vissa läkemedel som 
fluortuggummin och fluorsköljlösningar, samt 
tandkrämer kan också innehålla xylitol.

Hundar är mycket känsliga för 
xylitol. De får till skillnad från 
människor en ökad insulinfrisättning 
av ämnet, vilket kan leda till allvarlig 
sänkning av blodsockret. Vissa 
hundar har också fått leverpåverkan.

Symptom: Symptomen är 
dosberoende och kommer vanligen 
inom en timme (men det kan dröja 
längre) och beror på sänkt 
blodsockernivå. Patienten kan 
kräkas, skaka, och bli 
allmänpåverkad och i allvarliga fall 
förekommer även kramper och 

medvetslöshet. Dödsfall är ovanligt men har 
inträffat.

Mindre än 0,5 g xylitol per kg kroppsvikt ger 
vanligen ingen förgiftning. I sockerfritt godis kan 
halten xylitol vara betydligt högre och då kan redan 
2-4 tuggummin eller sugtabletter innebära 
förgiftningsrisk!

Ge hunden vanlig föda (kolhydratrik) för att 
förebygga blodsockerfall.
Om hunden får symtom eller fått i sig en större 
mängd xylitol, kontakta genast djursjukhuset!

Mer information om förgiftningar finns på 
Giftinformationscentralens hemsida.

Vår jourtelefon når Du dygnet runt på 
018-67 26 80

http://www.giftinformationscentralen.se/intro.asp?CategoryID=6334
http://www.giftinformationscentralen.se/intro.asp?CategoryID=6334
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EN   FRÄSETUPPFÖDARE

Lovisa Malabeux - S*Isalove´s – Norsk Skogkatt

Vi har inte fått någon som velat presentera sin uppfödning i det här 
numret. Jag tänkte därför ta med litet bilder från S*Isalove’s senaste kull 
som föddes i höstas. Isalov’s drivs av Lovisa Malabeux (en fräsare förstås) 
som tidigare berättat om sin uppfödning och sin Baby (S*Isalove’s 
Baby be mine), skogishonan som försvann och hittades igen först efter 
nästan 14 dagar med hjälp av ett medium (Löpsedeln 2013:1. Ligger på 
www.fraset.se). Det här är alltså Baby’s kull. Som till slut kom till sedan 
Baby repat sig efter sina otäcka upplevelser.

Babys ungar
Här kommer några bilder på kattungarna från i höstas. Första bilden föreställer S*Isalov's Catsup. Den 
andra föreställer S* Isalov's Calypso.
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.       

Här ovan tre bilder på S'Isalov's Chee Chee

    

T.v. sitter S*Isalov's Catsup på UK:s utställning 2014-06-14 då han blev Ex1 med fin bedömning. Och 
slutligen en bild på S*Isalov's Calypso också den 14/6 då han fick ex1 och blev nominerad också han med 
många lovord.

Om UK:s utställning skrev Lovisa så här: ”Uk:s utställning den 14 - 15 juni var något av det roligaste jag 
gjort( i kattväg). Att ha möjligheten att få följa med kattungeköpare på utställning och försöka hjälpa dem 
det lilla jag vet var otroligt spännande och roligt. Framför allt var det roligt att få en så positiv bedömning 
av min egen uppfödning, att man inte är helt ute och cyklar så att säga eftersom jag fortfarande anser mig 
ha mycket kvar att lära. Båda kattungarna från min kull i höstas som var med fick fina bedömningar och ex1 
och en av dem blev nom i klass 11”. 

Det var så roligt att få veta att Baby fått en så fin kull. När man såg bilderna på henne efter att hon hittats  då 
för snart två år sedan var det inte utan att man undrade om hon någonsin skulle orka med att bära fram en 
kull med ungar. 

Så, Lovisa, ett jättegrattis till Babys fina ungar.
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fräsiga Kattungar
I S*Primuz-Zezam’s katteri hos Torbjörn Sjögren och Britt-Marie Dahlin har det 
fötts små abessinier. 

Hemsida: http://www.primuz.zezam.net 

Här är mamma Odezza med sina småttingar

http://www.primuz.zezam.net/
http://www.primuz.zezam.net/
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Abessiniersmått fortsättning
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fler fräsiga kattungar

... och i S*Nebulosans katteri hos mig (Barbro Gretener) har Jackie fött små 
birmaknytt

Hemsida: www.nebulosansbirmor.se

    

http://www.nebulosansbirmor.se
http://www.nebulosansbirmor.se
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Små birmaknytt fortsättning

Kazi Kasai SBI b Ulale Uele SBI b 21

Chini Chobe SBI n 21

Savuti Sana SBI b
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 BEST in SHOW  
På Uppsala Kattklubbs utställning den 14 -15 juni

blev dessa Fräsare BIS

BIS AVEL lördag och söndag

GIC S*AUCUPARIA’S SINOPE JW DVM

äg Jan Sjögren och Jan Eriksson

BIS UPPFÖDNING lördag och söndag

S*SUCUPARIA’S

Jan Sjögren

BIS KULL lördag och söndag

S*AUCUPARIA’S

Uppfödare Jan Sjögren

             BIS KASTAT - HANE

              SE*PEPPARKORNSÖGAS TUFFA STINSEN SIA n 21

              äg Lina Wilund

            
ETT JÄTTEGRATTIS TILL AUCUPARIA’S 

 JAN SJÖGRENs och JAN ERIKSSONs
FRAMGÅNGAR

och TILL STINSEN OCH LINA FÖRSTÅS
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  Titelkatter  
På Uppsala Kattklubbs utställning den 14 -15 juni

fanns flera Fräsare som tog titlar  

       

PREMIER blev
SE*StarLounge´s Basement Jaxx  (Jaxxi) DRX b 
äg.: Evy Lundsgaard Eriksson

      
      PREMIER blev också      

      CH Sweet Cats Niks Mis Mee OSH b24
       äg.: Lina Wilund

CHAMPION blev
S*Raus Höjden’s Nebulosa SBI n 21 
äg.: Barbro Gretener

 

CHAMPION blev

S*Aucuparia’s Titania ABY a

äg.: Jan Sjögren och Jan Eriksson
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Redaktionen

Ansvarig utgivare

TORBJÖRN SJÖGREN 

Ordförande 
i Fräset och 
uppfödare 
av 
Abessinier

BARBRO GRETENER
Uppfödare av 
Helig Birma

LOVISA MALABEUX
Uppfödare av 
Norsk 
Skogkatt

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:
lopsedeln@fraset.se

Redaktionen:
Barbro Gretener
barbro@fraset.se
Lovisa Malabeux
Lovisa@fraset.se
 
Ansvarig utgivare:
Torbjörn Sjögren
torbjörn@fraset.se

Medlemskap
Medlelmsavgi% och klubbens 
postgironummer
Huvudmedlemskap: 280 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.

Grafik från:

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

http://www.i-love-cats.com/catgraphics/

När kommer Löpsedeln?

Om inget oförutsett inträffar 
kommer Löpsedeln under 2014 
att dyka upp omkring den 15 
mars, juni, september och 
december med manusstopp den 
1ste i respektive månad.

Om Löpsedeln

Fler bilder

mailto:lopsedeln@fraset.se
mailto:lopsedeln@fraset.se
mailto:barbro@fraset.se
mailto:barbro@fraset.se
mailto:Lovisa@fraset.se
mailto:Lovisa@fraset.se
mailto:kenneth@fraset.se
mailto:kenneth@fraset.se
http://www.cats.alpha.pl/cats.htm
http://www.cats.alpha.pl/cats.htm

