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Löpsedeln
Scandinavian Winner Show 2011
Uppsala

SW 2011 IP SC S*Aucuparia’s Charles Ross JW DVM äg. Jan Sjögren FRÄSET
Jättegrattis till Charles och Janne
För SW 2011 sid 4 ff, se sid 2 för innehållet i övrigt.
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
En kattklubb klarar inte av
sin viktigaste verksamhet,
att arrangera uställningar,
utan klubbmedlemmarnas
hjälp! Därför vill vi först
och främst tacka alla som
jobbade, bakade och
hjälpte till under
Scandinavian Winner
Show helgen 10 - 11
september.
Sen vill vi efterlysa hjälp till vår januariutställning
7 - 8 januari 2012 !
Det skulle kunna vara att hjälpa till med bakning;
eller att bara komma och sitta i entrén en timme
eller två; att jobba på parkeringen på morgonen;
eller komma och hjälpa oss städa undan på kvällen.
Det är inte alla som har möjlighet eller ork att
jobba en hel helg och det är vi medvetna om men
all hjälp vi kan få gör saker så mycket enklare för
oss som sliter hela helgen! Så anmäl dig till

Dessutom - är det något du saknar i vår klubb?
en utbildning? en föreläsning? en aktivitet?
maila gärna om det med!
Med vänliga hälsningar

kenneth@fraset.se

Kenneth Wikström

och tala om vad just du kan hjäpla till med!

Ordförande Fräsets kattklubb

!!! TÄVLING !!! BÄSTA BILD PÅ KATALOGENS FRAMSIDA 7 - 8 JAN 2012

Vi utlyser en tävling om
vilka av våra katter som ska få
pryda omslaget på Fräsets
utställningskatalog i jan 2012.
Så skynda dig därför att ta en
bild på din katt, om du inte
redan har en, och skicka in
den till :

Bilden måste vara
högupplöst eftersom den ska
hålla för en förstoring upp till
katalogens A4 format. De,
enligt styrelsen, två bästa
bilderna, kommer att pryda
katalogernas framsida.
Lycka till

kenneth@fraset.se
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SCANDINAVIAN WINNER SHOW 2011

Den 10 -11 september genomförde Fräset och UK tillsammans SW 2011 i Allianshallen i
Uppsala. Referat, resultat och bilder (OBS! © PÅ PELLE OCH MAJA, BILDEN FÅR EJ KOPIERAS!) hittar
du nedan.
Så har vi genomfört SW 2011, ett samarbete mellan
Fräsets och UK:s kattklubbar.

Ett år av planerande och förberedelser. Ett tag såg
det ut som om vi skulle få ställa in hela evenemanget eftersom det verkade som att vi inte skulle
få tag på någon lokal. När det väl var klart med Al-

lianshallen var det parkeringen som var det stora

problemet. Till slut löste det sig genom att vi fick
tillstånd att parkera på andra sidan vägen på en
leråker. Inte optimalt men en lösning i alla fall.
Många lär ha klagat men vi hade inga alternativ helt
enkelt. Det var där eller ingenstans, vilket skulle ha
betytt inget SW. Jag hoppas utställare och besökare
trots allt hade överseende.
Förberedelser
I torsdags hämtades allt vi skulle ha med oss till
hallen. Grejer samlades in på fyra, fem olika adresser och bars från källarutrymmen till lastbil och bilar och därifrån till hallen. De flesta var kvar och
jobbade till tiotiden på kvällen.
Fredagen gick åt till att avsluta arbetet med att göra
i ordning ”goodiebags” , förbereda matsal, cafeteria
och allt annat som hör en utställning till. Åter en
sen kväll för de flesta men med ett avbrott för en
mysig och jättegod buffé i Ekebys matsal. Det sista
vi gjorde var att sätta upp vägskyltar i rondellerna.
Lördag morgon var de flesta

engagerade i veterinärincheckningen mellan 6.30
och 8.45: många glada och goa utställare; några inte
lika glada; och någon enstaka som var riktigt otrev-
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lig (tyvärr en av våra egna som skulle hjälpa
till). Personen i fråga var direkt ohyfsad mot en
av våra utställare. Något sådant får överhuvud
taget inte förekomma. Vi ber denna utställare
om ursäkt å allas våra vägnar.

The Show is on
Lördagen ägnades åt grundbedömningarna. 14
domare hade fullt upp hela dagen men fick
koppla av på kvällen med fest på Norrlands Nation.
Söndagen började med litet allmän uppstädning innan det var dags för nomineringarna till
panelerna. Det är något visst med en SW utställning när det är dag 2. Domarna är tjusigt
klädda: Karl Preiss i kostym och slips;

Charles Spijker i vit kavaj och Anne Veland i
den ”lilla svarta”. Visst bidrar det till att skapa
feststämning!

NR 3, 2011

SW-panelerna var spännande som vanligt, titlarna gick till: Italien, som tog 2 st!!! Tänk att
åka så långt och så roligt att de fick två SWvinnare med sig hem; Norge tog tre titlar; Finland fyra och Sverige 17 om jag fick med alla
på slutet. Det är fördelen med att vara på hemmaplan, många deltar, många vinner.

En bra utställning tror jag att det blev när det
gäller bedömningarna av katterna. Men vi har
fått kritik på många punkter, bla burplaceringen
(trånga gångar), kansliets funktion, parkeringen. Det är kritik jag bara hört indirekt men hoppas få preciserat med tiden. All kritik får vi ta
till oss och lära oss av och hoppas göra bättre
ifrån oss en annan gång. Jag hoppas bara att
några också var nöjda.
Förutom bedömningar och allt som är förknippat med detta, hade vi barnhörna med Pellefilmer och ansiktsmålning. Fotograferna, Thomas Lindgren och Richard Hidefjäll
((www.ftl.nu ), plåtade nere i källaren och tog
vimmelbilder uppe i salarna och fotade slutligen samtliga vinnare.
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Ansiktsmålning av våra små kattiga besökare
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Pågående vigsel
Janne skötte som vanligt luncherna för domare
och funktionärer och dessutom serverades enklare lunch och fika till besökare och utställare i
kafeterian.

(Foto: Barbro G)

Domare med rasrepresentanter
Foto: Richard och Thomas
Maja Gräddnos på besök
(Foto: Barbro G)

Maja Gräddnos kom på besök med Bill, Bull
hade fått stanna hemma. Maja sjöng tillsammans med några småkatter som besökte
utställningen.
Dessutom fick vi alla övervara en vigsel mellan
två kattokiga människor som valde att knyta
samman sina liv på Scandinavian Winner Show.
Vilken härlig idé. Vigselförrättare var Inger Söderberg, även hon en kattmänniska.

Ägare och vinnande katter
Foto: Richard och Thomas
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Av utrymmesskäl presenteras BIS - katterna med katalognummer i tabell som läggs ut på vår
hemsida. Tabellen skulle ha utgjort sid 9. Den förtydligas här nedan med namn och fler uppgifter för
dem som är intresserade.

Scandinavian Winners 2011
Kategori I
1

GIP Athelstones Lucifer JW EXO n äg. Lisbeth Larsson och Bert Persson
NERK

42

WW’06 del Falco d’Oro Mariposa JW PER d 22 äg. Roberta Colombo & Domenico
Falasca ANFI - IT

29

S*Abraxa Thor of Iron PER n äg. Susanne Östervall ÖSTK

14

S*Athelstones Red One EXO d 24 äg. Lisbeth och Bert Larsson NERK

49

SW’10 GIC Asteras Walk of Life DSM PER d 02 äg. Susanne Wallinder MSK

58

IC S*Marylands Unique Glow JW PER f 03 22 äg. Soile Hannukainen PIROK

Kategori II
163

DK *Europa’s Danske Joachim NFO n 22 äg. Raymond Alessandro Sætre &
Magne Kjensmo ADELK - NO

328

WW’10 SP EC S*Chimär’s Francesca DSM DVM SBI a äg. Anette Lundin ALFA

303

S*Gunbertus Royal Blue RAG a 03 21 äg. Ulla Johansson DK

91

Clabacoon’s Sueno Azul MCO a 22 äg. Claudio Barletta ANFI-IT

416

SC FIN*Tammikatin Åhå Lilla Gubbe DSM DVM SIB ds 24 äg. Sara Erkinharju
SUROK

107

IC (N)Nordic Lynx’s Masterpiece MCO f 22 äg. Britt Jarling HÅLKA

Kategori III
445

IP SC S*Aucuparia’s Charles Ross JW DVM äg. Jan Sjögren FRÄSET

643

GIP SC Seirene Amarindra KOR a

627

S*MaglaKatten Leandra DRX a 22 äg. Jennie Holmberg MSK

437

(N)Galgviddraumen Jhipun ABY n äg. Kjell Johannesen AGDER

648

SC FIN*Moosegrove Phoenix JW OCI b 24 äg. Sari Jääskeläinen & Ida Sousa
PIROK

560

SC Stjärnviks Aristocat Cinderella BUR n äg. Sarah Sandell LK

äg Sari Peltonen TUROK-FI

Kategori IV
716

WW’10 WW’09 WW’08 SW’09 EP S*Sandvretens Loch Lomond JW DSM OSH n
24 äg. Camilla Olin SYDK

767

IP SC S*Tetra Feline*s AbraCadabra JW DSM SYS n 03 äg. Camilla Olin SYDK
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SCANDINAVIAN WINNERS 2011 FORTS.

754

Fiordiliso Flawless SIA d äg. Björn Malmquist CCC

718

S*Cross-Bow Crest Hooked on a feeling OSH n 24 äg. Anna Gerbert SL

711

GIC S*Mockfjärdingens JetSet Jamal JW OSH c äg. Cina Granlund SPIN

761

CH S*Bergbackens Uma Ultimata SIA a 21 äg Annie Lundström SL

Kategori V
778

Matilda HCS f 03 äg. David Eriksson DÄK

769

Enzo HCL d 22 äg. My Hjelm GRK

!!! WE ARE ALL THE WINNERS!!!
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S*AUCUPARIA'S
UPPFÖDNING AV ABESSINIER
OCH FRÄSETS EGEN SCANDINAVIAN WINNER 2011.....

.... SW 2011 IP SC S*Aucuparia’s Charles Ross JW DVM
Foto: Thomas Lindgren
PRESENTATION av S*Aucuparia’s uppfödning av abessinier
av Jan Sjögren
Jag heter Jan Sjögren och bedriver tillsammans med Jan Eriksson uppfödning och avel av abessinier. Min första aby skaffade jag mig 1985 och har sedan dess haft många kullar.
Vårt stamnamn Aucuparia kommer från rönnen. Rönn heter nämligen Sorbus Aucuparia på latin,
vilket betyder den röda fågelfångaren. Röd (sorrel) är den färg som ligger mig varmast om hjärtat, även om det är abyn i sig själv som är viktigast inte färgen.
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PRESENTATION AV S*AUCUPARIA’S FORTS.

Eftersom abessinierna inte är så många här i Sverige
försöker jag tillsammans med andra uppfödare i norden och övriga Europa verka för ett bredare samarbete och öka importen och exporten av vår fina ras.
1998 - 2002 var jag ordförande i Aby & Somaliringen
och jag har varit vice ordförande i Abyklubben, en
intresseförening för alla som är intresserade av rasen.
Vår kattklubb är FRÄSET i Uppsala.
2004, 2005, 2006, 2008 och 2009 blev vi bästa uppfödare i kategori 3 (SVERAK). 2010 hamnade två av
våra katter på 2:a och 3:e plats i Årets katt (ungdjur/
junior, respektive vuxen hane).
Vi bor i Gamla Uppsala i ett hus som heter Kungsdal.
Där finns även Hedmorahöns, Myskankor och många
grönsaker och blommor. Vill du komma i kontakt
med oss så maila gärna.
Hemsida: http://hem.passagen.se/aucuparias/
: royalvalley@spray.se

PRESENTATION AV CHARLES ROSS

SW’11, GIP, SC S*Aucuparia´s Charles Ross
DVM, DSM, JW
Uppfödare och ägare: Jan Sjögren
Charles är en cool sorrelfärgad abessinier med ett
härligt temperament, som ofta verkar sitta och fundera över saker och ting eller kolla in vad vi gör.
Han har ett speciellt utseende med ganska kort nos,
men har trots det eller kanske tack vare det gått bra
på utställningar och har 2009 och 2010 hamnat på
4:e respektive 3:e plats i klassen vuxen hane (kategori 3) i Sveraks tävling ”Årets katt”.
Numera är han kastrat och bor inte hos oss, utan
blir ompysslad hos Annika (bilden till hö), där hans
halvsyster Cio Cio också finns.

SIDAN 10

FRÄSETS MEDLEMSTIDNING

NR 3, 2011

STYRELSEBESLUT

Fräsets styrelse har beslutat att alla huvudmedlemmar får bjuda in en
person att bli huvudmedlem för tiden 2011- 2012 i klubben. En förutsättning är att den inbjudna personen inte har varit eller är medlem i en
Sverakansluten klubb under 2010 eller 2011.
Om ni vill bjuda någon på ett medlemskap maila
torbjorn@fraset.se
personuppgifter för
den nya medlemmen.
Styrelsen
Fräsets Kattklubb

PLANERING INFÖR KATTENS DAG, 1:STA ADVENT 2011

Kattens dag infaller i
år söndagen den 27
november. Precis som
förra året planerar vi
att visa upp våra
katter i djurbutiker i
Uppsala under både
lördagen och
söndagen. Förra året
var vi bara i en butik.
I år tänkte vi försöka
presentera katterna i
flera av specialbutikerna. Just nu
håller vi på och förhör
oss om vilka butiker som kan
vara intresserade av att vi

kommer. Medan dessa
”förhandlingar” pågår skulle

det vara bra om ni
som kan och vill visa
upp era katter hör av
er till Kenneth om
vilken dag som passar
bäst och vilka katter
som ni vill visa upp.
Det är naturligtvis
roligt för besökare i
butikerna om de får
möjlighet att bekanta
sig med olika raser.
Så hör av er så snart
som möjligt till:
Kenneth Wikström.
kenneth@fraset.se
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Ansvarig utgivare:
Kenneth Wikström
kenneth@fraset.se

Kalender
24 november 2011, torsdag
Utställningsmöte, Allis,
Dagermansgatan 10, kl 19.

Medlemskap

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

1 advent 2011- Kattens Dag
Vi visar upp våra katter 26 - 27
november. se sid 11.
Anmäl till Kennenth

kenneth@fraset.se

Familje-/stödmedlemskap: 100 kr.

14 december 2011, onsdag

Klubbens postgiro nr: 10 53 10 - 7
Fräsets Kattklubb

Litet julbord för medlemmar i Fräset
anordnas i Allis, Dagermansgatan 10.
Anmäl till Kenneth (se ovan).

Skriver gör

Barbro Gretener, där ej annat
anges.
Aktiviteter 2011

Grafik från:

Se Kalendern här intill

www.skyes.se

Redaktionen
BARBRO GRETENER

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:
lopsedeln@fraset.se
Redaktionen:
Barbro Gretener
barbro@fraset.se
Lovisa Malabeux
Lovisa@fraset.se

När kommer Löpsedeln?

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

Ledamot i
Fräset och
uppfödare av
Helig Birma

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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