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GOD JUL
OCH

GOTT NYTT ÅR
 

önskar

FRÄSET

ALLA  SINA 
MEDLEMMARNär jag skriver det här håller vi 

på att organisera Kattens Dag 
på Djur-Hobby på lördag och 
söndag. Rapport därifrån 
kommer längre bak i Löpsedeln.

Fräsets ”adoptivbarn” lilla 
Fräsan mår bra och växer och 
senaste rapporten talade om att 
hon väger över 1 kg! Tänk om 

hon kunde få ett eget hem till 
jul!!! 
Läs Emmas rapporter på sid 
3. 



Advent och Kattens Dag
och så var det jul igen

Löpsedeln
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SENASTE NYTT FRÅN FRÄSAN
av
Emma Eriksson
Samvetet

Rapport 1nov -10

Nu ligger lilla Fräsan ute på 
hemsidan http://uppsalakatthem.com/katter.php?upp
losning=&type=kids&vilka=30. Bilden är suddig för 
att hon aldrig sitter still annat än när hon sover. Hon 
är väldigt busig. Hon springer gärna efter en i hela 
lägenhet och "anfaller" fötterna. Hon sover gärna i 
sängen mellan oss. Hon kommer bra överens med 
mina katter. De har mycket tålamod med henne när 
hon vill busa. Hon är väldigt äventyrslysten och 
orädd och klättrar själv upp till den översta nivån på 
klöspelaren. Hon är en väldigt söt och gosig liten tjej 
helt enkelt.

Rapport 22 nov -10

Tänkte skicka en liten uppdatering om Fräsan. Hon 
har nu fått flytta till ett nytt hem som förhoppningsvis 
kommer att bli hennes permanenta hem om det fun-
kar med hemmets egna katt, en 
tidigare Samvetetkatt som heter 
Sigrid. Jag har fått en uppdatering 
av matte som berättar att efter en 
vecka så har Fräsan funnit sig 
väldigt väl tillrätta och Sigrid tyck-
er att hon är ganska okej, om än 
lite jobbig ibland. 
Fräsan har verkligen växt fort och 

väger nu, uppskattningsvis 9 veckor gammal, en bra 
bit över 1 kg. Om allt fortsätter att gå bra med Sig-
rid kommer hon att adopteras i början av december.

Kram Emma

KALLELSE till MEDLEMSMÖTE      
Fräsets medlemmar kallas till möte, söndagen 16 januari kl 14.00.

Lokal: Allis, Dagermansgatan 10

 
Agenda: 

★ motioner till SVERAK:s årsmöte
★ klubbrepresentanter till sveraks årsmöte 
(Efter medlemsmötet följer ett kort styrelsemöte)

Torbjörn Sjögren     
vice ordförande

http://uppsalakatthem.com/katter.php?upplosning=&type=kids&vilka=30
http://uppsalakatthem.com/katter.php?upplosning=&type=kids&vilka=30
http://uppsalakatthem.com/katter.php?upplosning=&type=kids&vilka=30
http://uppsalakatthem.com/katter.php?upplosning=&type=kids&vilka=30
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RAPPORT FRÅN EVA PORATS PÄLSVÅRDSKURS I UPPSALA, 26 OKTOBER 2010

En gråruggig tisdagkväll i oktober samlades en 
förväntansfull skara för att lyssna till vad Eva Porat 
hade att säga om pälsvård. Förväntningarna var 
stora speciellt hos oss som har lång- och 
semilånghårskatter. Kursen arrangerades av Fräset 
och UK gick in och delade kostnaderna med oss. 
Uppskattat, speciellt som UK-medlemmarna var så 
många. Av de 52 deltagarna var nästan hälften 
UK:are! Bra jobbat! 12 ”fräsare” deltog och  
dessutom var nästan samtliga Stockholmsklubbar 
representerade, liksom flera deltagare från Nerikes, 
Västerås och Sundsvalls (!) kattklubbar. Jätteroligt 
tack för att ni kom allesammans och vi hoppas att 
ni hade utbyte av kvällen. 

Kursen var upplagd som  följer:
• Grundläggande näringlära
• Omgivingens påverkan på pälsar
• Pälsvård till vardags och utställning - alla raser 
• Hur man badar och fönar  
• Produktinformation 
• Försäljning av pälsvårdsprodukter 

Grundläggande näringslära
Eva betonade vikten av att katten får ett väl 
sammansatt foder då ”all skönhet börjar 
innifrån” även när det gäller katter. Undvik 
foder från våra livsmedelsaffärer eftersom 
sammansättningen oftast inte är optimal och 
därmed kan  innehålla ämnen i så höga halter 
att de utgör en klar hälsorisk för katten som bl 
a. för höga halter av magnesium. Ta råd från 
specialbutikernas välutbildade personal. 

Katten är en carnivor med speciella 
näringsbehov och kräver mat med hög kötthalt! 

Omgivningens påverkan på pälsar
Kattens päls påverkas genom friktion mot olika 
material i omgivningen och kan bli elektriskt 

laddad och 
statisk. Vem 
har inte fått 
”elstötar” av 
sin katt när 
man i stället 
hade tänkt 
sig en stilla 
kelstund? 
Eller när 
kattens päls 
ser ut som 
om blixten 
slagit ner i 
den när man 
sätter den på 
bordet 
framför 
domaren. 
Bara för att 

man haft en blus eller tröja av något syntetiskt 
material. Dyrköpta erfarenheter. Värst av allt 
enligt Eva är linoleumgolv! DISASTER menade 
hon som själv haft sådana golv i sitt hem utan 
att inse varför katternas pälsar var så tråkiga, 
förrän hon flyttade och bytte golv.
Alltså material av ren ull eller ren bomull i 
transport- och utställningsburen och i dina egna 
kläder på utställningsdagen!

OM DIN KATT BLIR SJUK...
Via länken nedan kan du läsa om smitta, symtom, behandling, läsarerfarenheter 

och forumtrådar mm
Länktips:  http://www.kattsjukdomar.se/

http://www.kattsjukdomar.se/
http://www.kattsjukdomar.se/
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Pälsvård till vardags och utställning 
Pälsen hos hund och katt har olika pH-värden. 
Men pH varierar också mellan olika kattraser 
vilket i sin tur innebär att man behöver använda 
olika schampon för olika kattraser. Det är också 
viktigt att man alltid använder balsam 
efter schamponeringarna.  Det 
fungerar nämligen så att schampo 
öppnar hårstråets ”'äll” och balsam 
sluter till dem igen. Använder man 
inte balsam sluts alltså inte ”'ällen” 
på strået och pälsen blir trasslig (Våra 
egna hårstrån fungerar precis likadant. 
Jag kollade med min hårfrisörska). Av 
detta framgår också att produkter som 
kombinerar schampo och balsam inte är att 
rekommendera. Eva förespråkar att man alltid 
utför pälsvården på samma ställe i hemmet för 
att katten ska känna sig trygg i sin omgivning 
och inte behöva vara rädd för lömska attacker 
medan den äter eller sover eller har något annat 
trevligt för sig. Dessutom - kamma eller borsta 
aldrig i torr päls utan spraya litet antistat i 
pälsen eller på borsten innan du börjar! Det här 
var helt nytt för mig måste jag säga. Jag har 
gladeligen både borstat och kammat i snustorra 
pälsar. 
Allmänt vid badning gäller:
 applicera utspätt schampo genom att stryka ut 
det med en svamp över pälsen; arbeta in det i 
pälsen med fingrarna; skölj; upprepa 4 - 5 ggr, 
härefter balsam och skölj noga.
Följ spädningsangivelserna för respektive 
produkter. Balsam för en silkig päls ska spädas 
mindre än en päls som ska bibehålla litet 
struktur som t ex skogisens. Balsam ska 
användas även på en skogispäls men använd 
bara litet men kraftigt utspätt balsam (ca 50 
ggr), klappa in balsamet snabbt och skölj genast.
Det är helt OK att göra en inpackning på 
katten innan en utställning men gör det 1 -2 
veckor i förväg.

Inför en utställning badar du katten 1sta gången 
3 veckor innan utställningen, nästa gång 2 
veckor innan och 3je gången dagen innan 
utställningen. Första badet schamponerar du 
5-6 ggr, 2dra badet ca 3-4 ggr. Sedan räcker det 
kanske med bara en schamponering vid sista 
badtillfället.

Behandling av fettsvans  Avfettning med 
Goop högst 1 - 2 ggr per år. Goop har inte 
funnits så länge på marknaden  men nu 

börjar effekterna märkas. Eva märker nu 
att pälsar som ofta behandlats med 
Goop är döda och att använda Yes på 

levande varelser avråder tillverkaren 
bestämt från (personlig kommunikation 

Eva Porat och tillverkaren). Gör i stället så 
här - packa in svansen i matolja. Oljan löser upp 
fettet i svansen (en av kemins grundteser är 
”lika löser lika”) och bromsar kattens egen 
produktion av fett.  Testa vilken typ av olja som 
passar din katt bäst, tvätta regelbundet, använd 
puder.
Vill man få svansen litet yvigare kan man skölja 
den i litet varmare vatten än man använder till 
resten av katten.
länktips: http://www.swecat.com/gimpet-
torrshampo

Hur man badar och fönar 
 Schamponera, i stort som i förgående avsnitt 
men späd enligt instruktionerna för respektive 
produkt. Använd olika schampo och balsam för 
silkiga pälsar och för sådana som ska ha struktur.

Schamponera 5-6 ggr inför en utställning skölj 
snabbt däremellan, sist balsam, späd mindre för 
t ex birma än för skogis. Skölj ur balsamet noga 
ända tills vattnet är helt rent. Pälsen ska vara 
krispig. Hela proceduren ska inte ta mer än 5 - 
10 minuter!? (Det här klarar jag aldrig!)

Torka, använd gärna den högabsorberande 
specialduken som finns att köpa i välsorterade 
specialbutiker, pressa ur vätan ur pälsen, gnugga 

PÄLSVÅRD FORTS.

http://www.swecat.com/gimpet-torrshampo
http://www.swecat.com/gimpet-torrshampo
http://www.swecat.com/gimpet-torrshampo
http://www.swecat.com/gimpet-torrshampo
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inte. Duken får inte torka ur och måste alltid 
förvaras fuktig i en specialförpackning.

Föna, inte med för hög värme. Använd gärna 
trimfläkt (finns från 1500:- och uppåt). Börja 
föna med värmen på ”medium” och övergå 
sedan till kall luft! Använd stålborste vid 
föningen. Har du flera katter att preparera så 
blås ur det värsta först och återkom senare till 
”finliret”. Ett bra tips är att börja blåsa magen 
och insidan av låren för att få dem helt torra och 
inte locka sig. Att föna pälsen är ett ”måste” för 
ett riktigt gott resultat, det ger lyft och fluff åt 
pälsen som är svårt att uppnå på annat sätt. Men 
om katten inte accepterar fönen kan man 
naturligtvis använda bara borsten. 
Ovanstående gäller förstås främst semi- och 
långhårskatter. Åven om Eva inte nämnde 
något specifikt om badning av korthåriga katter 
kan man säkert dra ner både på antalet 
schamponeringar och sköljtider vad gäller dem. 
När Eva kommit så här långt var alla kaffesugna 
och deltagarna blev bjudna på fika med 
smörgåstårta. Mums!!! 

   
Produktinformation 

Resten av kvällen ägnade Eva åt genomgång av 
olika preparat och hjälpmedel i pälsvården. Jag 
kan inte redogöra för allt Eva sa här utan tar 
bara upp några saker som jag fastnade för, men 
följ gärna länkarna nedan för mer information
www.summerwinds.com
www.lupus.se
http://www.swecat.com/gimpet-torrshampo

Eva rekommenderar två märken, ESPREE och 
SUMMERWIND.
ESPREE innehåller bra råvaror av mycket hög 
kvalitet. Det finns produkter som är lämpliga 
både för silkiga och sträva pälsar.

Exempel: 
Energee Plus - spjälkar fett, innehåller lavendel 
som verkar lugnande både på hud och 
temperament, ett bra grundschampo för ex.vis 
skogisar. Energee är också bra mot fettsvans.
Silky Show - utmärkt för silkiga pälsar typ 
birma.

SUMMERWIND har produkter som Eva 
använt i många år och funnit att de passar alla 
pälsar.
Exempel:
Summerwinds Shine Onnn - utmärkt schampo 
för alla pälsar, dämpar missfärgningar, späd 8 - 1 
för ljusa pälsar och 18 - 1 för medium till mörka 
pälsar.
Summerwind Fine-L-Shine - conditioner/
avslutande sköljning som skänker volym och 
styrka åt pälsen, spädes 16 - 1, ger ett rikt  
lödder som lämnas i pälsen 60 sek.
Remove - A - Way - schampo för djuprengöring 
då och då. Fettlösande. Används först och 
därefter använder man vanliga Summerwinds 
Shine Onnnn följt av balsam.
Anti-Static - mycket bra som finish eller då man 
bara vill borsta. Spraya på kammen eller 
borsten. 

DIVERSE PRODUKTER
Krisp K9 - för strävhåriga raser, gör alltför 
mjuka pälsar mer stadiga, ger struktur
Hair food - kur för torra pälsar
Absolutely Natural Grooming Aid -  bryter ner allt 
organiskt material, kan spryas i munnen, kan 
användas för ögon, öron, mot mjäll, 1sta hjälpen 
mot fläckar = mirakelmedel /tar bort smuts, 
blod, tjära, fett (fett bakom öronen, fett i 
svansen när det är panik). OBS! Kan göra pälsen 
något sträv! 
Gimpet Torrschampo - för fettsvansar.

PÄLSVÅRD FORTS.

http://www.summerwinds.com
http://www.summerwinds.com
http://www.lupus.se
http://www.lupus.se
http://www.swecat.com/gimpet-torrshampo
http://www.swecat.com/gimpet-torrshampo
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Försäljning av pälsvårdsprodukter 
När Eva tagit oss igenom allt detta blev det 
rusning mot borden där alla dessa absolut 
oumbärliga produkter låg uppstaplade. Vi var 
nog många som gjorde av med alldeles för 
mycket av lönen/pensionen men det gäller att 
passa på.

Sammanfattningsvis tror jag att vi var ganska 
så nöjda med kvällen både deltagarna och Eva, 
som gjorde bra affärer.

              

DIPLOMERING AV UPPFÖDARE
Fräset har startat andra omgången av utbildning-

en för blivande SVER-
AK-diplomerade uppfö-
dare. 
Andra mötet ägde rum 
hos Mariann Karlsson,  
Uppsala den 22  Novem-
ber men det går kanske 
fortfarande att hänga på.

Kolla med Jan Sjögren: 
 royalvalley@spray.se

!!!! UPPROP !!!!
Nu är äntligen den långa perioden av 

osäkerhet över. Vi kommer att stå 
som arrangörer av Scandinavian 
Winner -utställningen i Sverige 
2011 

tillsammans med Uppsala 
Kattklubb! 
Det har 
strulat 
oerhört med 
lokalfrågan. 
Vi ömsom 
fick och fick 
inte när det 
gällde ett 
antal lokaler. 
Men nu är 
det klart att vi ska vara i Allianshallen 
här i Uppsala den 10 - 11 september 2011.

Följden av att vi faktiskt får köra 
SW är att vår januariutställning nu 
verkligen kommer att bli ett genrep 
inför SW. Det blir alltså en 
assistentburen utställning och det i sin 
tur innebär att vi behöver folk som 
kan gå assistent den 8 - 9 januari 2011 
och som förhoppningsvis också kommer 
att ställa upp på SW i september. Inget 
krav men önskvärt. Vi behöver också 
folk (gärna med vänner, släkt, familj) 
som kan hjälpa till med litet av varje på 
utställningen i januari. Snälla alla - ställ 
upp! Ju fler vi är desto lättare blir det för 
var och en. Och tänk vilken grej det är 
att få organisera SW! Det är stort!

Ni som vill ställa upp och hjälpa till 
anmäl er till Kenneth -  
kezze@comhem.se

(Bild 'ån SW 2009 i Nyköping)

PÄLSVÅRD FORTS.

mailto:royalvalley@spray.se
mailto:royalvalley@spray.se
mailto:kezze@comhem.se
mailto:kezze@comhem.se
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KATTENS DAG PÅ DJUR -HOBBY, LÖRDAG 27 NOVEMBER

Kattens dag är numera förlagd till 1sta advent. 
Eftersom det tidigare varit svårt att få kattfolk att 
ställa upp på diverse arrangemang pga samtidiga 
utställningar har SVERAK numera infört 
utställningsfri helg över adventshelgen. Det har 
haft effekt åtminstone i Uppsalas kattvärld. Redan 
på lördagen invaderades således vår 
samarbetspartner, Djur-Hobby i Uppsala, av glada 
fyrfotingar från Fräset och UK med vidhängande 
mattar och hussar. Vår vice ordförande tråcklade 
sig upp från Stockholm och samlade ihop en skara 
katter med folk på olika adresser i Uppsala och 
efter inköp av fikabröd (med saffran förstås) 
anlände skaran till Djur-Hobby i rykande snöyra. 
Innan lunch var det kav lugnt så det fanns gott om 
tid att handla godis och annat trevligt till katterna, 
dricka glögg (som UK bjöd på) och fika och prata. 
Fram på eftermiddagen började det titta in litet 
besökare så vi fick tillfälle att visa upp våra 
dyrgripar och prata litet för och om KATTEN. 
Det var ju trots allt därför vi var där.

Katter som deltog från Fräset var Abessinier, 
Brittisk korthår och långhår (!), Ocicat och Birma.

KATTENS DAG PÅ DJUR-HOBBY, SÖNDAG 28 NOVEMBER 
text och foto av Lovisa Malabeux
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KATTENS DAG  FORTS..

På söndagsmorgonen den 28/11 var det dags 
för ännu ett gäng kattentusiaster att ta katten/
katterna med till Djur-Hobby. Det blev en ganska 
stor samling kattfolk och katter av olika de slag.  

Bland annat Europé, Brittisk korthår, Maine coon, 
Norsk Skogkatt, Birma och Abessinier

...och så Birman Målle förstås..(red anm)
nedan

Vad som kanske saknades var väl i så fall 
besökare. Men några vågade sig i alla fall ut i kylan 
för att titta på katter och säkert också för att passa 

på att handla lite då det 
fanns många bra 
extrapriser på kattartiklar.

Vi som var där hade i 
alla fall en trevlig dag och 
katterna var väl inte alltför 
missnöjda heller. 
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KATTUNGAR  TILL SALU
MEDLEMMAR  VILL  ANNONSERA (VAD GLADA VI BLIR DÅ)

Stöd Uppsala Katthem - köp 
Föreningen Samvetets 
kalender!
(uppmaning 'ån Fräset genom 
Celina Jacobson)

Nu har Föreningen Samvetets 
efterlängtade kalender för 2011 
kommit, som vanligt med massor 
med bilder på de underbara 
missarna som Uppsala Katthem 
tagit hand om. Kalendern kostar 
100 kr och kan köpas via 
katthemmets hemsida http://
uppsalakatthem.com eller på 
något av följande 
försäljningsställen:

Akvariemiljö, Gottsunda 
centrum
Apoteket Liljan (vid Coop 
Forum)
Arken Zoo, Råbyvägen 97
Blomcenter, Nymansgatan 6

Brukshundcenter, 
Fyrislundsgatan 76
Bybergs hund, katt och smådjur, 
Storvreta
DjurHobby, Stångjärnsgatan 11
Dog-Leg, Ekebybruk A27
Fyrislunds Hund och Katt
Fyris Zoo
Gunnars Hund och Katt, 
Björkgatan 4
ICA Samköp, Heidenstams Torg
Lampaffären i Gallerian Draget 
Hus & Hem
Svia Handelsträdgård
Sätrabagarn, Svamptorget 5
Uppsala Veterinärmottagning, 
Fyrislundsgatan 76

Stam-
namn:
Hemsida:

Kull född:
Ägare:

SE * Skällholmens  
www.freewebs.com/farizade

2010-10-10
Björn och Helena Söderström Csordás, Norra 
Stavsudda (Sverige)

SE * Skällholmens  
www.freewebs.com/farizade

2010-10-10
Björn och Helena Söderström Csordás, Norra 
Stavsudda (Sverige)

 
Pappa:
Thamos Lukas, ABYa  
Mamma:
S*Moonstruck´s Snowdrop, ABYns

 
Kull tilll försäljning: Leverans tidigast 12 veckor
 
Kull födda 2010-10-10 – “Tiokullen”

·          1 viltfärgad hona
·          1 silver hane

·          1 silver hona
 

 

 
Pappa:
Thamos Lukas, ABYa  
Mamma:
S*Moonstruck´s Snowdrop, ABYns

 
Kull tilll försäljning: Leverans tidigast 12 veckor
 
Kull födda 2010-10-10 – “Tiokullen”

·          1 viltfärgad hona
·          1 silver hane

·          1 silver hona
 

 

 
Pappa:
Thamos Lukas, ABYa  
Mamma:
S*Moonstruck´s Snowdrop, ABYns

 
Kull tilll försäljning: Leverans tidigast 12 veckor
 
Kull födda 2010-10-10 – “Tiokullen”

·          1 viltfärgad hona
·          1 silver hane

·          1 silver hona
 

 

Telefon 08 57165415 
0737 
165416(Björn) 
0709 
478749(Helena)

Epost:
pigge.o.gnidde@comhem.se

   

Hej!
 
Jag och min man, Björn, är 
relativt nya medlemmar 
hos Fräset och vill gärna 
synas på Er hemsida.
Vi har dessutom en kull för 
närvarande, snart sex 
veckor, som gärna vill an-
nonseras ut.
 
Här kommer den
 
Hälsningar¨
Helena Söderström 
Csordás

Anm red.:
Så roligt att ni också vill ut-
nyttja vår medlemstidning 
för annonsen. Tack för det.

http://www.uppsalakatthem.com/shoppa.php#bestallning
http://www.uppsalakatthem.com/shoppa.php#bestallning
http://uppsalakatthem.com
http://uppsalakatthem.com
http://uppsalakatthem.com
http://uppsalakatthem.com
http://www.freewebs.com/farizade
http://www.freewebs.com/farizade
mailto:pigge.o.gnidde@comhem.se
mailto:pigge.o.gnidde@comhem.se
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FRÄSETKATTER SOM ”KALENDERKATTER”

Löpsedeln fick ett e-mail från Birgitta Edling, medlem i Fräset. Hon skrev så här:

”Kan berätta att mina katter är med i Purina Gourmets Årskalender för 2011.

Kanske det är första gången någon FRÄSETkatt är med? Skickar med en fil på

februari, det är min väninna Ulla Huhta som tagit bilden. Hon är jätteduktig på 
att fotografera.

(Red. tillägg - från vänster: SP S*Häveröortens Cleopatra SBi g, IC SagaStar´s Dar-
ling SBI d21, EP S*Centauri´s Maulkin DVM SBI a mera känd som Målle)
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FRÄSETS MEDLEMMAR AVSLUTAR ÅRET PÅ TRATTORIA COMMEDIA

Den 14 januari bjöd Fräset sina medlemmar på 
avslutningsfest på Trattoria Commedia som huse-
rar i gamla ärevördiga Apoteket Hägerns lokaler. 
Tyvärr var det inte mer än 13 personer som infann 
sig. Våra övriga medlemmar vet inte vad de missa-
de. Maten var fantastiskt god, åtminstone det som 
jag själv åt. Vi festade på...

goda drycker

härliga förrätter           

smaskiga huvudrätter 

och slutligen smarriga efterrätter

TACK FÖR EN TREVLIG KVÄLL OCH VÄL 
MÖTT NÄSTA ÅR.
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NOTISER

Planer för 2011

Se kalender nästa spalt

Dina bidrag

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.  

Adresser
Löpsedeln: 

lopsedeln@fraset.se
 
Redaktionen: 
Barbro Gretener 

barbro@fraset.se
Lovisa Malabeux 

lovisa@fraset.se

Ansvarig utgivare: 
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 

Skriver gör

Barbro Gretener, där ej annat 
anges.

Grafik från:

www.skyes.se

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

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

Redaktionen
BARBRO GRETENER

Ledamot i Fräset 
och uppfödare av 
Helig Birma

LOVISA MALABEUX
Suppleant i 
Fräset och 
uppfödare av 
Norsk 
Skogkatt

Ansvarig utgivare
KENNETH WIKSTRÖM 

Ordförande i 
Fräset och 
uppfödare av 
Abessinier

Kalender

8 - 9 januari 2011

Fräset/UK 2-certs utställning

16 januari 2011 kl 14

Fräset:s medlemsmöte i Allis 

maj 2011

Loppis för och med Samvetet

10 - 11 september 2011

Scandinavian Winner,  Allianshallen, 
Uppsala

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

