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ORDFÖRANDE HAR ORDET

God Jul
och
Gott nytt år på er!

Vi finns på plats i Rasbo från kl 13 på fredagen
6/1 och under hela helgen så klart så kom gärna
förbi.

Hoppas alla medlemmar
får ett trevligt jul- och
nyårsfirande!
Tänk på alla ljus och den
fara det innebär både för
katter och oss människor.
Se till att dom blåses ut
ordenligt!
En hel del Julblommor är också giftiga för våra
fyrbenta vänner för att inte tala om en del pynt
som kan vara oemotståndligt att käka upp.
Sen hoppas vi från styrelsen att vi får lika
mycket hjälp som vanligt till vår utställning i Hall
2000 Rasbo 7 - 9 januari.
Framför allt behöver vi hembakat att kunna
sälja i kafeterian!
Visst kan väl just du komma och hjälpa till lite?
Eller i alla fall baka något?

Med vänliga hälsningar

Kenneth Wikström
Ordförande Fräsets kattklubb

DAGS ATT UTSE FRÄSETS BÄSTA KLUBBKATTER

För titeln Bästa Klubbkatt 2011 tävlar våra katter i
kategorierna: Vuxen, Ungdjur/Junior, Kastrat, Senior och
Veteran. Skicka
kopior på
bedömningssedlarna
av din katts 5 bästa
resultat till Barbro
Gretener,
barbro@fraset.se
senast 2012-01-11.
Det går bra att
skanna
bedömningsedlarna
och bifoga dem i ett
e-mail.
På bilden en av förra
årets vinnare,
GIC S*Rosmeggen’s
Allegro OSH.
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DET KOM ETT MAIL - MIN KATT ÄR BORTA!
Nedanstående mail anlände i dag, dagen före julafton. Naturligtvis vill vi hjälpa till genom att sätta in
Mollies brev i Löpsedeln. Vi hoppas att hon får sin katt tillbaka och vi alla kommer förstås att hålla
ögonen öppna. Jag har svarat på Mollies mail och talat om att jag lägger in det i Löpsedeln. Så här skrev
hon:

”Hej!
Jag skulle vilja be om er hjälp angående min bortsprungna katt Someone (kallas Sam) som
försvann den 5 oktober 2011.
Han är 1½ år gammal (född sommaren 2010). Svart med vita tassar, vit mage + bröst och vit
strimma på nosen. Liten och tunn. Id-märkt i örat med 9255F. Kastrerad hankatt.
Jag bifogar 4 bilder på honom.
Har ngn sett/hört ngt om en katt som kan vara han? Tveka inte att höra av er till mig i så fall!
Om det finns någonstans där ni skulle kunna annonsera om detta så vore jag också ytterst
tacksam.
Tacksam för svar!
Mvh, ägare
Mollie Carlsson
Strängnäs, Södermanland
Telefonnummer: 0736467769 – det går att nå mig på telefon dygnet runt.
Mejl: mollie.carlsson@hotmail.com”
Och så här ser Sam ut:

Mollie, vi håller tummarna för att du ska få din katt tillbaka och tänker på dig i Jul!
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PRESENTATION AV TIMILLES UPPFÖDNING AV ORIENTALER OCH SIAMESER
av Petra Thunell & Mariann Karlsson

”4genblue” är en bild där fyra generationer blå
Timillekatter ligger i soffan - den äldsta damen
är född 1980 osv fram till de yngsta som är födda 1992

Färgerna har varierat, och i början av 80-talet
Det här är en riktig liten ”Gräddbakelse”, en av födde jag mest upp rött och sköldpaddsmaskat.
fem i Timilles senaste kull. Mera formellt heter Men som vi alla vet så utvecklas ju färgseendet
hos uppfödare och kattintresserade så jag började
den lilla damen Timille Pärlan, osh n 24.
intressera mig för fler färger och födde upp kattungar i de flesta godkända färger.
Stamnamnet Timille innehas av Petra Thunell
och Mariann Karlsson. Stamnamnet registrerades
1981 och jag tog min första kull siameser 1982.
Jag hade två stora mentorer då jag började min
uppfödarbana; Britt-Marie Helgesson som också
hade pappan, eng. imp. Maytime Grandee, till
den första Timillekullen samt nyligen bortgångne
Anne-Marie Nilsson, veterinär och uppfödare av
Harlekins siameser. Att ha två så duktiga och
erfarna mentorer har varit ett stort stöd under alla
år. Anne-Maries veterinära kattkunskaper har
också varit ovärderliga för många av oss kattuppfödare under de senaste åren.
A-kullen bestod av två rödmaskade hanar och
två brunsköldpaddsmakade honor. Nu i augusti
2011 registrerades XX-kullen, så en hel del små
kattungar med vårt prefix har allt sett dagens
Zoogin och Zoe
ljus.
Z-kullen var vältypade och födda 1999, Zoogin
osh c och Zoe osh b
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Sinus
Sinus = Wednesday Witch osh b född 1997 ligger
i stamtavlorna till många vackra Timillekatter

Hjalle = Yale sia n född 1999, far till Timille
Gilbert Grape sia n född 2002 som fick några
kullar under 2003 där flera avkommor gått i
avel både i Sverige och utomlands.

Gilbert Grape
Under 90-talet började jag att intressera mig mer
och mer för orientaler och fick då låna Jill Backs
fantastiska hane La Bell Fingerprint osh b 24 till
en mycket vinstrik blåmaskad siamesdam som
hette Timille Isadora och i den kullen fick jag tre
vackra orientaler varav två av dem i stort sett ligger till grund för min orientalavel. De hette Never
Say Never och New Sensation. Tack vare databaserna i Pawpeds kan man numer lätt följa anfäder
till sina katter i många många led och dessa databaser är verkligen ett ovärderligt redskap i
avelsarbetet.
Mariann Karlsson stod länge i kö för att köpa en
oriental från mig och då X-kullen föddes 1998 så
fick hon bli fodervärd till Xiomara, som den blå
orientalflickan hette i den kullen. Sara som Xiomara kallades fick flera kullar hos Mariann, och vi
bestämde då att vi lika gärna kunde dela på stamnamnet Timille. Mariann hade tidigare fött upp en
del rexar under stamnamnet Minrex.

SIDAN 6

FRÄSETS MEDLEMSTIDNING

Det mest fantastiska med att föda upp katter, och
kanske siameser och orientaler i synnerhet, är
just att få följa sina katters personlighetsutveckling. Vi älskar verkligen dessa katter och känner
fortfarande efter alla kullar att varje sund avelshona och varje frisk liten kattunge är ett litet mirakel. Och jag har lovat mig själv att den dagen
jag tycker att det är vardagsmat att se kattungarna
födas eller att jag tycker att det går lätt att sälja
kattungar, då börjar det bli dags att sluta föda upp
katter.

Timille Vanilla Venture född 2010 osh b
(överst)
Ruby = Timille New Nugget osh b född 2007
och hennes dotter Gullan sia n = Timille Unzipped Union född 2010 (nedan)
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För en ny uppfödare kan vi rekommendera att
köpa avelsdjur från en erfaren uppfödare som
också kan agera som mentor och kanske även
samarbetspartner. Våra olika kattraser har ofta
små, eller till och med mycket små, avelsbaser
och är på så sätt sårbara för bland annat olika defekter eller sjukdomar. Den senaste sjukdomen
som har seglat upp som ett nytt orosmoln för
många uppfödare (dock inte Aby-och Somaliuppfödare) är förstås PRA. Men med gott samarbete
och stort ansvar om den ras vi älskar så kommer
vi att klara även detta. Viktigt är dock att man
talar öppet om defekter och att man kan hålla
känslomässig distans till sina egna avelsdjur för
att klart kunna utvärdera egenskaper. I det sammanhanget är det bra att ha en klok kollega, uppfödarvän eller annan mentor att diskutera avelsfrågor med.
För mig och Mariann har det alltid varit viktigt
att diskutera vårt avelsprogram och våra katters
avelspotential. Och jag vill understryka att det
absolut inte påverkar hur vi anser att våra katter
är goda sällskapsdjur. Vi älskar alla våra hemmavarande gosekatter, men det är viktigt att inte
agera känslomässigt då man faktiskt måste selektera bland avelsdjuren.
Egenskaper som vi tycker är viktiga är sundhet
och temperament. Vi säljer alla våra kattungar i
första hand som sällskapskatter och vanliga människor måste lätt kunna hantera och leva med sina katter. Andra viktiga egenskaper är förstås att
mammakatterna föder bra och är duktiga mödrar.
Viktigt är att avelsdjuren kommer från friska och
gärna långlivade blodslinjer. I det sammanhanget
inser man också vikten av att avelsdjuren har ett
bra immunförsvar och är motståndskraftiga mot
infektioner.
Sist på denna ”egenskapslista” kommer faktiskt
utseende, exteriör och utställningskvalitéer, det är
egenskaper som kommer som extra grädde på
moset.
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KATTUTSTÄLLNING I ARENDAL PÅ
NORGES SYDKUST DEN 2 - 3 JULI I ÅR.
av Ulrica Flink
Den 1 juli packar jag, Ulrica, med dottern
Amanda vår lilla Mazda och gasar mot Oslo. Innan huvudstaden svänger vi av mot Moss för en
halvtimmes resa över fjorden med färja och
landstigning i Horten. Fortsättningsvis lättar jag
på gasen för vägarna längs kusten är smalare,
krokigare och backigare än på den svenska siFredrik eller Timille Take That sia n,
dan. I gengäld är naturen mycket vacker att skåfödd 2010, vinstrik kastrathane som bor hos
Mariann (red. tillägg)
da och långa tunnlar avlöser varandra. Efter en
dryg resdag checkar vi in på ett underbart hotell i
Grimstad, grannkommun till Arendal. UtställI skrivande stund har vi en kull på fem kattungar, ningshallen i Hisoy ligger mittemellan dessa små
född i slutet av juni. Bifogar en bild på Pärlan
städer.
som är grädden i familjen just nu (1sta fotot i
artikeln. Red tillägg).

Kontakt:
Timille
Petra Thunell / Mariann Karlsson
08-530 232 70 / 018-50 73 60
Hemsida: hem.passagen.se/minrex
Mail: petra_thunell@hotmail.com
Mail: frasetskattklubb@yahoo.se

Vi har fyra birmor med oss, tre ska ställas ut och
en är med som sällskap till den katt som inte är
på utställning. Agderkatten är arrangörer av två
dagars eventet med ca 235 katter under lördagen
respektive 200 katter under söndagen. Vår förhoppning är att efter utställningsdagarna ha två
IC- och en GIP-titel med oss hem. Vi ställer ut
två katter per dag då två av birmorna, mor och
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KATTUTSTÄLLNING I ARENDAL FORTS.
dotter båda är rödtabbymaskade och ställs ut i
samma klass. Efter lite sömn hinner vi få i oss
lite grann av den frukost som dukas fram. Väl i
bilen kör vi en lång omväg innan vi hittar den
idrottshall som används. Strax inne i hallen träffar vi Marianne och Barbro från Fräset som
kommit fram betydligt tidigare än vi.

norska klubbar under dagen och stämningen
är hög. Trötta, hungriga men nöjda får vi under
kvällen dagens enda lagade mat, en magnifik
pizza med bl a rökt lax (månadens special), supergoda är dessa enorma pizzor. Under kvällen
upptäcker vi även att vi delar hotell med flertalet
domare och kan konstatera att de har det väldigt
kul tillsammans. Under söndagen är vi så förståndiga att vi ber om ett frukostpaket på hotellet
som vi snaskar på under dagen. Isak får åter en
mycket fin bedömning i klassen, sitt cert och sin
GIP-titel. Han blir sedan knappt slagen i seniorklassen där åtta fina katter möts. Som tröst blir
han nominerad till panel. S*Källtäppans Vevila
Vidalia, f 04, rödmaskad hona får sitt cert och sin
IC-titel.

Ulrica med Isak, blåmaskad birmahane
S*Catimon Isak, f 04, blåmaskad kastrat får sitt
eftertraktade CAGPIB och S*Veviloós Miranda
Vevila, f 07, rödtabbymaskad hona får sitt cert
och sin IC-titel. Isak får en mycket fin bedömning i klass sex och som senior.
Agderkatten har ett stort arrangemang för endast

Amanda med Miranda Vevila (eller kanke
Vevila Vidalia?)
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KATTUTSTÄLLNING I ARENDAL FORTS.
Två av domarna resonerar högt om att jag sovit
för länge på morgonen. De hade sett katten sitta i
fönstret på vårt hotellrum när de gav sig av till
utställningen. Jag höll god min men tänkte att det
nog var Miranda de sett, dvs vi var säkert redan
på plats med dagens utställningshona. Jag fick
intrycket att de tillsammans höll utkik efter
”fönsterkatten”, domarna var som sagt vid gott
mod.

färjeläget pga att tunneln under Oslo-fjorden
hålls stängd avlöper även denna resa väl. Hemkomst mitt i natten känns helt okey när ljuset följer oss under hela resan.

Denna kväll blir det bara kioskinköpt kinesisk
mat i plastlådor och den kan jag inte rekommendera. Vi vandrar runt i Grimstad, ser på trevliga,
vitmålade trähus och njuter av en fantastisk utsikt
från
berget ut över hamninloppet. Nästa
morgon packar vi nöjda bilen och
styr hemåt. Förutom en lång kö vid

KATTENS DAG - FÖRSTA ADVENT 2011

Albin Molin visar upp en birma på Kattens Dag på Arken.
Se nästa sida.
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KATTENS DAG FORTS.

Av tradition infaller
Kattens Dag alltid
på 1sta Advent. Och av
tradition visar KK FRÄSET upp representanter för olika kattraser i några
av Uppsalas kattspecialaﬀärer, som visat
intresse för ett sådant samarbete. I år fanns således Fräsare på plats i Djur Hobby och på Arken
Zoo. Albin Molin som ställde upp och visade katter både på lördagen och söndagen i Arken tog
bilderna i det här avsnittet. Janne Sjögren organiSå här mysigt hade katterna det under sin vistelse
på Aken Zoo.

Ingrid Imkan visar upp en av sina katter på Arken
Zoo

serade burar för dagarna på Arken och Ingrid Imkan
var med och visade upp katter.

....och här jobbar Albin och Janne
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ÅRETS SISTA KATTUTSTÄLLNING I SVERIGE

ABY MED FRÄSETANOR BLIR WORLD WINNER I POZNAN
och ÅRETS KATT 2011 KATEGORI III
av Torbjörn Sjögren
Janne och jag lyckades få ett bord åt Abbyklubben
på årets sista utställning i Sverige, som hölls i
Göteborg. Det var en mycket spännande

utställning. Nästan alla de bästa kategori 3 katterna
var på plats då tävlingen ”Årets Katt” ej ännu var
avgjord. Janne och jag satte upp borden som vi

Pedram med husse på besök vid bordet.

tagit med oss och bemannade dessa sporadiskt.
Lagom till morgonfikat på lördagen kom
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representanter från ABY-Somaliringen på besök med kaﬀe och kaka och det blev ett mer allmänt fika för
dem som ville delta. Efter nomineringen och före panelen på lördagen bjöd Horst-Dieter och Karin

Pedram blev World Winner Hane Kat III i Poznan
Schmidt på champagne och tilltugg vid klubbens bord..............

........ detta för att fira Pedrams seger i Poznan! Ett sjuttital av de som var på
utställningen deltog i firandet. Bland dessa var domare, funktionärer och andra deltagare.
Söndagen förflöt utan några oﬃciella evenemang vid borden. På det hela taget var det ganska lite
besökare som inte deltog i utställningen men vi fick ändå ett par förfrågningar om abessinier.

Sedan måste jag tillägga att Pedram vann båda dagarna och kommer att bli årets katt 2011 kat
III.
Torbjörn Sjögren

www.primuz.zezam.net
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FRÄSARE PÅ JULMIDDAG

Alla glada tomtar (fy Annika att du lyckades gömma dig i alla fall). Fr vä.: stående Kenneth, Annika, Brittis, Barbro, Janne, Yvonne, Albin, Mikaela, Ingrid och Torbjörn. Sittande: Birgitta och Ulla.

Årets julmiddag avåts i Bostadsrättsföreningen Dagermans klubblokal och som vanligt var det Jan Sjögren som fixade maten. Att han bara orkar? Han som pysslar med mat hela dagarna i vanliga fall också.
Som vanligt var det dålig uppslutning men ni som inte kom får skylla er själva. Vi hade jättetrevligt och
mycket och god mat. Dessutom blev vi som synes fotograferade av Ulla Huhta, ny medlem i klubben och
med bl a kattfotografering som hobby. Tomteluvorna var egentligen tänkta för hundfotografering men
kom väl till pass. Är det någon som vill ha fina bilder på sina katter kan jag varmt rekommendera Ulla
(http://www.pbase.com/uih). Vi får hoppas på bättre uppslutning nästa år. Men.....

GOD JUL ALLESAMMANS OCH VI SES I JANUARI I RASBO.
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NOTISER

Medlemskap

Januariaktiviteter 2012

Medlelmsavgi% och klubbens
postgironummer

Se Kalendern här intill

Huvudmedlemskap: 320 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

Kalender
7 - 8 Januari 2012 Fräset inbjuder
till Internationell 2-certs utställning i
Gåvsta/Rasbo. Se http://
www.fraset.se/ för inbjudan och
information
29 januari 2012, Alla
medlemmar kallas till årsmöte!
söndag 29/1 kl 15.00. Lokal: Allis,
Dagermansgatan 10, Uppsala
I samband med årsmötet
presenteras Bästa Klubbkatt 2011.

Barbro Gretener, där ej annat
anges.
Grafik från:
www.skyes.se

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

Redaktionen

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

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.

BARBRO GRETENER
Ledamot i
Fräset och
uppfödare av
Helig Birma

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

LOVISA MALABEUX
Sekreterare i
Fräset och
uppfödare av
Norsk
Skogkatt

barbro@fraset.se

Ansvarig utgivare

Lovisa Malabeux

KENNETH WIKSTRÖM

Lovisa@fraset.se

Ordförande i
Fräset och
uppfödare av
Abessinier

Ansvarig utgivare:
Kenneth Wikström
kenneth@fraset.se
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