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Det är alltid bråda tider så här års i kattklubben Fräset. Vår 
utställning tar alla krafter och all tid som går av dem som brukar 

arbeta för 
klubben och 
som är 
alltför få. 

Om vi ser 
tillbaka på 
året som 
gått så
har det 
varit ett bra 
år. Vi har 
blivit några 
fler 
medlemmar 
i Fräset och 
vi har fått 
en del nya 
som också 
vill göra 
något 
för klubben.  

Men vi vill ha fler som engagerar sig  lite och ett bra sätt är att komma 
och hjälpa till på utställningen i Rasbo 4-5 januari.

För att kunna ha någon verksamhet för medlemmar är 
utställningar en ekonomisk nödvändighet så kom gärna och hjälp 
till!

 
Torbjörn Sjögren

Ordförande Fräsets Kattklubb

   ORDFÖRANDE HAR ORDET    
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Protokoll från årsmöte i Fräsets Kattklubb 

Tid: 2013-10-22

Plats: Lokalen Allis, Dagermansgatan 10, Uppsala

Närvarande: Se bil 1

1Mötets öppnande
• Ordförande Torbjörn Sjögren hälsar oss välkomna och förklarar mötet 

öppnat. 

2Fastställande av röstlängd
• Röstlängden fastställs (bil 1).

 
3Fråga om mötet är utlyst på rätt sätt

• Årsmötet finner att kallelsen skett i behörig ordning.  

4Fastställande av dagordning
• Beslutas att godkänna dagordningen. 

5Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
• Torbjörn Sjögren väljs till årsmötets ordförande.
• Kicki Gustavsson väljs till årsmötets sekreterare.  

6Val av justeringsmän och rösträknare
• Mariann Karlsson 
• Kenneth Wikström

 
7Genomgång av föregående årsmötesprotokoll

• Torbjörn läser upp förra årsmötsprotokollet. Det finns en kommentar 
från revisorn om det stora ingående saldot vilket förklaras av det 
förändrade räkenskapsåret. Därefter lades det till handlingarna. 

8Verksamhetsberättelse, resultat- o balansräkning för verksamhetsåret
• Torbjörn går igenom verksamhetsberättelsen (bil 2) och konstaterar att 

Fräset har haft ett bra år. Kassasammandraget (bil 3) visar på en vinst 
på knappt 14.000 kr. Torbjörn har också gjort en kommentar till 
kassarapporten och föreningens ekonomi (bil 4). Årsmötet informeras 
om ”risken” att samla på sig för mycket pengar. 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL  2013



9Revisorernas berättelse
• Torbjörn läser upp revisionsberättelsen (bil 5) 

10Fråga om ansvarsfrihet
• Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

11Fastställande av medlemsavgifter
• Årsmötet beslutar att medlemsavgiften för huvudmedlem fortsatt ska 

vara 280:- och 120:- för styrelsemedlemmar. 
 
12Fastställande av verksamhetsplan & budget för 2013

• Torbjörn redovisar en budget för kommande verksamhetsår. Budgeten 
kan också ses som verksamhetsplanen där olika aktiviteter finns 
upptagna (bil 6). 

13Val av styrelse och styrelsesuppleanter 
Årsmötet beslutar att välja 

 Ordförande nyval 2 år Torbjörn Sjögren
 Vice ordförandekvarstår Sandra Nordin
 Sekreterare nyval 2 år Kicki Gustavsson
 Kassör fyllnadsval 1 år Yvonne Hornvall (fr o m 2014-02-01)
   Mikaela Ericsson (fr o m 2013-10-22  t o m 2014-01-31

 Ledamot 1 fyllnadsval 1 år Mikaela Ericsson (fr o m 2014-02-01)
   Yvonne Hornval (fr o m 2013-10-22  t o m 2014-01-31

 Ledamot 2 nyval 2 år Jenny Dickson

 Suppleant 1 nyval 1 år Albin Molin
Suppelant 2 nyval 1 år Catharina Molin

14Val av revisor och revisorsuppleant
• Årsmötet väljer Bea Hajnos till revisor 
• Årsmötet väljer Olle Alm till revisorsuppleant. 

15Val av övriga funktionärer
• Årsmötet väljer Sandra Nordin till utställningssekreterare
• Årsmötet väljer Celina Jakobson till avelssekreterare
• Årsmötet väljer Barbro Gretner till redaktör för Löpsedeln
• Årsmötet utser Sandra Nordin och Yvonne Hornvall att representera 

Fräset vid SVERAKs årsmöte i mars 2014. Reserv är Jenny Dickson. 

Årsmötesprotokoll forts.



16Val av valberedning
• Årsmötet  utser Jan Sjögren (sammankallande), Marianne Karlsson och Jan 

Eriksson till valberedning. 

17Motioner och övriga ärenden
• Torbjörn redovisar en motion från Fräsets styrelse som handlar om 

textändring gällande när årsmötet ska avhållas (detta som ett resultat av 
det ändrade räkenskapsåret) (bil 7). Årsmötet beslutar att rösta igenom 
förslaget. 

18Fastställande av arvoden
• Årsmötet beslutar att samma arvode som förra året ska gälla, d v s 160 

kronor. 

19Övriga frågor
• En önskan som dök upp på årsmötet var att man skulle vilja ha en 

förklaring från SVERAKs representant om deras agerande i samband med 
den nya katergoriindelningen. Man känner att representanten inte varit 
helt uppriktig när man meddelande klubbarna om vad som skulle gälla. 
Denna uppgift får Fräsets representanter ta med sig till årsmötet.

• Nya regler för poängberäkning till Årets katt gynnar inte ”små grupper”    
t ex kastrat-honor som det oftast finns minst antal av på utställningarna. 
Detta innebär att en kastrathona får jättesvårt att bli National Winner. Jan 
S och Kicki bildar en grupp som får kolla om det finns någon annan 
lösning. 

20Mötets avslutande
• Ordförande Torbjörn avslutar mötet. 

Vid protokollet:

Kicki Gustavsson

Justeras:

Marianne Karlsson Kenneth Wikström

Årsmötesprotokoll forts.

OBS!

Av tekniska skäl har här den ojusterade 
versionen av protokollet använts.

 Justering medförde: Mariann Karlsson stavar 
sitt namn på detta sätt och inte på ngt annat vis.

Red. anm.



Närvarande:

Jan Sjögren

Yvonne Hornwall

Olle Alm

Margot Blideros

Albin Molin 

Kicki  Gustavsson

Mariann Karlsson

Kenneth Wikström

Mikaela Ericsson

Torbjörn Sjögren

Marianne Eriksson

Barbro Gretener

Sandra Nordin

Jennifer Kil

Jenny Dickson

Catharina Molin

Årsmöte 2013	
 	
 	
 bilaga1



Årsmöte 2013 	
	
 bilaga 2



Årsmöte 2013	
 	
  bilaga 3



Årsmöte 2013	
 	
 	
 bilaga 4



Årsmöte 2013	
 	
 bilaga 5 



Årsmöte 2013	
 	
 bilaga 6



årsmöte 2013	
 	
 bilaga 7



Burmakattungar till salu

SE* Solatunums

Burmaungar födda 2013-11-02, leverans v. 4-5

Far: SE*Zimely´s Thomas O´Malley, Bur b,  LO 292884
Mor: SE*Shai San War´s Lyra, Bur f,  LO 290013

Hanar: 1 brun
Honor: 1 brun, 2 chokladsköldpadd

GM2 normala

Karin Landgren 076-1688699

www.solatunums.123minsida.se

http://www.solatunums.123minsida.se/
http://www.solatunums.123minsida.se/


Hej!	  Jenny	  Dickson	  heter	  jag	  och	  är	  
en	  uppfödare	  av	  rasen	  Sphynx,	  en	  
underbar	  nakenka?	  och	  2012	  fick	  
jag	  mi?	  stamnamn	  SE*Mellow	  
Mood´s	  registrerat	  i	  SVERAK.	  Just	  
nu	  har	  jag	  10	  ka?er	  boende	  hos	  
mig,	  var	  av	  6	  stycken	  är	  ka?ungar	  
som	  är	  på	  uppväxt	  och	  ska	  inom	  en	  
snar	  framRd	  fly?a	  Rll	  sina	  nya	  hem.	  

Dom	  permanenta	  ka?erna	  som	  bor	  
här	  är	  huska?en	  Dante	  på	  snart	  9	  
år,	  Heliga	  Birman	  Charlie	  på	  snart	  9	  
år	  och	  Sphynxarna	  Dexter,	  snart	  7	  
år	  och	  Chasey	  Lain	  snart	  3	  år.	  Jag	  
har	  även	  tre	  ka?er	  ute	  på	  foder,	  två	  
egenuppfödda	  honor	  Amazing	  Haze	  
och	  Coco	  Chanel	  och	  en	  nyinköpt	  
avelshane	  Mufasa.

Jag	  har	  e?	  nyvunnet	  intresse	  för	  
utställningar	  och	  har	  ställt	  ut	  min	  
hane	  Dexter	  e?	  par	  gånger,	  
dessvärre	  tyckte	  inte	  han	  a?	  det	  var	  
jä?e	  roligt	  men	  han	  lyckades	  i	  alla	  
fall	  bli	  champion	  innan	  han	  blev	  
pensionerad.	  Så	  min	  framRd	  inom	  
utställning	  hänger	  nu	  på	  mina	  två	  
egenuppfödda	  honor	  och	  min	  nya	  
avelhanen	  och	  jag	  hoppas	  a?	  vi	  
kommer	  kunna	  ställa	  ut	  många	  
gånger!

Första	  gången	  jag	  såg	  en	  sphynx	  var	  
för	  snart	  sju	  år	  sedan	  och	  jag	  blev	  
kär	  vid	  första	  ögonkastet,	  deras	  
utseende	  och	  personlighet	  var	  
något	  som	  jag	  verkligen	  föll	  för.	  
Som	  dom	  flesta	  vet	  så	  är	  sphynxen	  
en	  pälslös	  ras,	  anledningen	  Rll	  a?	  
sphynxen	  saknar	  päls	  är	  för	  a?	  det	  
har	  ske?	  en	  naturlig	  mutaRon	  av	  e?	  
recessivt	  anlag.	  

MELLOW 
MOODARE

S*CLAYTON'S DARING 
DEXTER 

S*SILVERPILENS MUSHI 
"CHASEY LAIN"

SE*MELLOW MOOD'S 
CRAZY COCO CHANEL

SE*DORABELLAS MUFASA

NEDAN                 
SE*MELLOW MOOD'S 

AMAZING HAZE

Jenny Dickson - SE*Mellow Mood´s – Sphynx
Text Jenny Dickson

PRESENTATION  AV  EN   FRÄSETUPPFÖDARE



Sphynxen	  är	  Rllgiven,	  social,	  nyfiken	  och	  en	  ka?	  som	  älskar	  livet	  och	  
närhet	  av	  andra.	  Den	  är	  lä?lärd	  och	  älskar	  a?	  leka,	  blir	  o\ast	  jämförd	  med	  
hundar.	  Sphynxen	  anpassar	  sig	  lä?	  Rll	  nya	  miljöer	  och	  är	  inte	  rädd	  a?	  
testa	  nya	  saker.	  Det	  är	  en	  akRv	  ras	  som	  älskar	  a?	  ha	  en	  lekkompis.	  	  

Sphynxägare	  brukar	  
säga	  "har	  man	  en	  
gång	  skaffat	  en	  
sphynx	  kommer	  man	  
allRd	  ha	  en	  sphynx".	  
För	  de	  sä?er	  lä?	  sina	  
spår	  i	  hjärtat,	  de	  ger	  
gränslöst	  med	  kärlek	  
och	  är	  troget	  vid	  din	  
sida.

Sphynxens	  anses	  vara	  
en	  allergivänlig	  ras,	  då	  
det	  är	  många	  
allergiker	  som	  klarar	  
av	  a?	  dela	  si?	  liv	  med	  
en	  sphynx	  just	  för	  a?	  
dom	  inte	  har	  någon	  
päls.	  Men	  de?a	  

innebär	  inte	  a?	  alla	  klara	  av	  dom	  
utan	  man	  får	  prova	  sig	  fram	  genom	  
a?	  åka	  hem	  Rll	  någon	  som	  har	  
sphynx	  och	  provnosa.	  

Jag	  tror	  aldrig	  a?	  jag	  kommer	  leva	  
e?	  sphynxfri?	  liv	  igen	  utan	  mi?	  liv	  
kommer	  allRd	  ha	  en	  sphynx	  i	  det.

Fräsetuppfödare forts.

FLERA 
SPHYNXAR

CHASEY LAIN OCH 
SE*MELLOW MOOD'S 

CRAZY CHILLI  CHEESE

SE*MELLOW MOOD'S 
CRAZY COCO CHANEL

SE*MELLOW MOOD'S 
CRAZY KULL

SE*MELLOW MOOD'S 
BEAUTIFUL KULL

SE*MELLOW MOOD'S 
CRAZY COOPER (ovan)

SE*MELLOW MOOD'S 
CRAZY KULL (nedan)



Kattpest

Det finns vacciner som ger ett mycket bra skydd mot kattpest. Alla katter i Sverige vaccineras dock inte 
och kattpest är därför tyvärr inte en helt ovanlig sjukdom i vårt land. Symtomen varierar men ofta får 
katten kräkningar och kraftig diarré.

Anmälningspliktig: Nej 	
 Epizooti: Nej 	
 	
 Zoonos: Nej

Definitioner
Epizooti. En allvarlig smittsam djursjukdom som kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa. Dessa 
sjukdomar omfattas av en speciell lagstiftning och den som har hand om ett djur och misstänker att det smittats 
av en sådan sjukdom är skyldig att direkt anmäla det till veterinär.

Zoonos. Sjukdom eller smittämn som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur och människor.

Förekomst
Det parvovirus som orsakar sjukdomen kattpest finns spritt över världen. Det finns vacciner som ger ett 
mycket bra skydd mot sjukdomen. Alla katter i Sverige vaccineras dock inte och kattpest är därför tyvärr 
inte en helt ovanlig sjukdom i vårt land. Större utbrott ses framförallt i ovaccinerade kattbesättningar 
samt i områden där många katter är ovaccinerade. Alla katter som inte är immuna mot just kattens 
parvovirus kan dock anses löpa risk för att infekteras.

Smitta
Kattpest orsakas av Felint panleukopenivirus (FPV), på svenska kallat kattens parvovirus.
En infekterad katt sprider virus framförallt via sin avföring. Katten behöver inte själv ha några symtom, 
trots att den sprider smitta. En katt kan också vara smittsam under lång tid, i upp till flera månader. 
Katter kan smittas inte bara genom att träffa en infekterad katt, utan även genom att vistas i miljöer där 
parvovirus finns. Viruset kan leva i upp till ett år i miljön och under hela den tiden smitta nya katter. 
Ensamlevande katter som inte får gå ut smittas genom att virus kommer in i hemmet via till exempel 
kläder, skor, och andra föremål som tas in utifrån.  
På grund av parvovirus långvariga överlevnad i miljön kan man aldrig räkna med att kunna "vänta ut" en 
parvovirus-smitta från omgivningen, varken utomhus eller inomhus. Noggrann rengöring och därefter 
desinfektion behövs. Parvovirus tål de flesta desinfektionsmedel, dvs. det är viktigt att det medel man 
använder är verksamt mot just parvovirus och att desinfektionen sker på rätt sätt, läs tillverkarens 
rekommendationer noga. 
I utomhus- och inomhusmiljöer som inte helt går att desinficera kan alltså smittan finnas kvar under lång 
tid. Eftersom smitta dessutom sprids även av katter utan symtom på sjukdom kan risk för kattpest-smitta 
sägas föreligga överallt där ovaccinerade katter finns, oavsett om man vet om att katter nyligen blivit 
sjuka eller ej. 

DJURHÄLSA - INFO FRÅN SVA OM 
KATTPEST 
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Katter som utvecklat ett skydd (immunitet) mot parvoviruset till följd av en korrekt vaccinering sprider 
inte virus i sin avföring och de blir under normala förhållanden inte sjuka.
 
Symtom
Symtom till följd av en infektion med kattens parvovirus ses vanligen inom fyra till fem dagar. Hur sjuk 
en infekterad katt blir varierar. Många vuxna katter blir inte alls sjuka. Andra får feber och blir allmänt 
trötta, ofta under cirka tre dagars tid, för att sedan tillfriskna helt.  
De katter som insjuknar kan dock bli mycket dåliga och dödligheten är speciellt hos unga katter hög. 
Sjukdomsförloppet kan vara mycket snabbt. En del katter dör inom några timmar efter det att de första 
symtomen ses. 
I de fall sjukdomsförloppet är lite långsammare ses i typiska fall hög feber och tecken på buksmärtor. 
Katten är slö och efter ett tag börjar den kräkas. En kraftig diarré utvecklas ofta också, och katten blir 
uttorkad.  
När dräktiga katter infekteras kan de få missfall. Honan själv behöver inte visa några symtom på 
kattpest. Infekterade kattungar kan också födas med olika typer av hjärnskador. Ofta märker man inte 
att kattungarna har dessa hjärnskador förrän de är två till tre veckor gamla, det vill säga när de börjar 
gå.
 
Diagnos
Det finns en rad olika sjukdomsorsaker hos katt som kan ge liknande symtom som de som ses vid 
kattpest. Ofta undersöker man blodprov hos en katt med misstänkt kattpest för att se om den har lågt 
antal vita blodkroppar, vilket många katter drabbade av kattpest har. 
Om man hittar själva viruset i ett avföringsprov vet man säkert att katten är infekterad. Ibland hittas 
dock inte virus i avföringsprovet trots att katten är sjuk i kattpest. Risken för det ökar ju längre tid som 
gått efter det att katten infekterades.
 
Blodprov kan undersökas för att se om kattens immunförsvar har bildat antikroppar mot parvovirus. 
Vaccinerade katter och katter som tidigare varit infekterade med parvovirus har också antikroppar i 
blodet. 

Obduktion av döda katter ger som regel en säker kattpestdiagnos.

  
Vanliga frågor om kattens parvovirus
Skall jag vaccinera min katt och i så fall varför?
Vaccin mot kattens parvovirus är att betrakta som ett basvaccin för katter i Sverige, vaccinering 
rekommenderas normalt för samtliga katter. Det virus som orsakar kattpest finns i både utomhus- och 
inomhusmiljöer och katter behöver inte träffa varandra, eller ens vara i närheten av en sjuk katt, för att 
smittas. Ovaccinerade katter kan sprida virus utan att själva visa några tecken på sjukdom.

När, och hur ofta, skall jag vaccinera min katt?
I den vaccinrapport som utarbetats av Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Sveriges 
Veterinärmedicinska Sällskap finns rekommendationer för vaccinationsrutiner. Rapporten nås via SVA:s 
webbplats. Om man vill läsa specifikt om kattens parvovirus finns det en text om detta på sidorna 
44-45, med en kortare sammanfattning av aktuella rekommendationer på sidan 45. Vaccination av hund 
och katt i Sverige (pdf). 

Kan människor smittas och bli sjuka av kattens parvovirus?
Nej.

Kan min hund smittas och bli sjuk av kattens parvovirus?
Nej.

http://sva.se/upload/Redesign2011/Pdf/Djurhalsa/Katt/vacc_hund_katt_sverige.pdf
http://sva.se/upload/Redesign2011/Pdf/Djurhalsa/Katt/vacc_hund_katt_sverige.pdf
http://sva.se/upload/Redesign2011/Pdf/Djurhalsa/Katt/vacc_hund_katt_sverige.pdf
http://sva.se/upload/Redesign2011/Pdf/Djurhalsa/Katt/vacc_hund_katt_sverige.pdf


Är det sant att även katter som enbart lever inomhus, utan att träffa andra katter, också kan insjukna i 
kattpest?
Ja.

Mina katter har just dött i kattpest. Vad skall jag göra för att förhindra att nästa katt jag tar hem också smittas?
Den nya katten skall ha ett fullgott vaccinationsskydd innan du tar hem den. Hur lång tid man måste 
vänta innan vaccinationen har givit önskad effekt varierar med olika vacciner. Tala med den behandlande 
veterinär som vaccinerat katten.  
Det virus som orsakar sjukdomen kattpest är mycket smittsamt och kan finnas kvar i omgivningen i upp 
till ett år. Noggrann rengöring och därefter desinficering är viktigt för att få ned smittrycket i den 
närmaste omgivningen. Parvovirus tål de flesta desinfektionsmedel, det vill säga det är viktigt att det 
medel man använder är verksamt mot just parvovirus och att desinfektionen sker på rätt sätt. Läs 
tillverkarens rekommendationer noga.

Mer information
Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din katt. Om din katt är sjuk är det viktigt att 
du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.
 

Senast uppdaterad: 2013-10-30

länk till websidan:
http://sva.se/sv/Djurhalsa1/Katt/Infektionssjukdomar/Kattpest/

Nya blanketter publicerade

Veterinärt besiktningsintyg - HCM, ögonlysning och hörseltest - finns nu publicerade Blanketter - >VETERINÄR<

Resultat från FMKs utställning 131005-06

Eftersom inga resultatfiler har inkommit från FMK till SVERAKs kansli - och då klubben enligt uppgift har tekniska problem 
att åtgärda detta - har Årets Kattuträknare Michael valt att i möjligaste mån återskapa filer genom annan handpåläggning.

Detta gör att det kan förekomma fel som ännu inte uppmärksammats och vi ber om hjälp att åtgärda eventuella felaktigheter 
snarast möjligt. Om du hittar fel på utställningsresultat från FMKs utställning skicka ett mail till SVERAKs kansli - skriv ämne 
'Årets Katt - FMK'.

Ange tydligt vad felet är samt kattens registeringsnummer. /131112

  SAXAT från SVERAK - AKTUELLT  

http://sva.se/sv/Djurhalsa1/Katt/Infektionssjukdomar/Kattpest/
http://sva.se/sv/Djurhalsa1/Katt/Infektionssjukdomar/Kattpest/
http://www.sverak.se/SVERAK/Top_innehall/blanketter.htm
http://www.sverak.se/SVERAK/Top_innehall/blanketter.htm
http://www.sverak.se/SVERAK/Utstallning/arets_katt/2013/bis2013.htm
http://www.sverak.se/SVERAK/Utstallning/arets_katt/2013/bis2013.htm
mailto:sverak@sverak.se
mailto:sverak@sverak.se


SVERAKs kansli november 2013 - januari 2014

Ingen telefontid vecka 52 och vecka 1

SVERAKs kansli kommer inte att ha någon telefontid under vecka 52 och vecka 1, 23 december – 5 januari – även om 

kansliet till viss del kommer att vara bemannat under perioden.

Cecilia Wennergren, SVERAKs stambokförare

Cecilia har semester under hela januari 2014. SVERAKs styrelse, M Wirth Färdigh och A Sjödin kommer att tillsammans med 
SVERAKs kansli, A Färdigh, se till att i möjligaste mån utfärda stamtavlor och transfer, granska stamnamn, registrera 

ägarändringar med mera under stambokförarens ledighet. Vi ber dock redan nu om överseende med eventuella dröjsmål 
under denna redan boksluts- och årsmötesförberedande intensiva period…

Några tryckfelsnissar har varit framme i Våra Katter nr 5/13...

På sidan 46 i tidningen under rubriken -Du vet väl..-

Det ska självklart avse nr 6/13 med följande hålldatum:

Bokningsstopp annonser - 12 november

Sista materialdag annonser - 26 november

Raspresentation - kategori I

Tema - Tamkattens historia

Faktafel på sidan 22 - huskattbevis är inte kostnadsfritt utan kostar 150 kr

- och 100 kr om man vill göra ändring i ett redan utfärdat bevis.

Från den 1 januari 2014 kommer SVERAKs plusgiro att upphöra och endast bankgiro 630-2962 
kvarstå.

Viktig och blandad information om karenstider mm

Uppdaterad sammanställning med tolkningar mm

Förtydliganden, principbeslut mm som rör uppfödning, utställning och mycket mer

Beslutsprotokoll från FIFes GF 2013

finns nu publicerat på FIFes hemsida

Rabatt för SVERAK-medlemmar

SVERAK-medlemmar får 20 % rabatt på DNA-tester från laboratoriet Langford Vet Services vid uppgivande av rabattkod.

Denna rabattkod tillhandahålls av din kattklubb

Omarbetad blankettsida

Nu finns en omarbetad och uppdaterad blankettsida med många uppdaterade blanketter och framför allt - LATKATTER.

Om det skulle finnas trasiga länkar - kontakta SVERAKs kansli så åtgärdas detta /130814

SVERAK - AKTUELLT forts.

http://www.sverak.se/SVERAK/Om_SVERAK/Start_halsa.htm
http://www.sverak.se/SVERAK/Om_SVERAK/Start_halsa.htm
http://www.sverak.se/SVERAK/Shared/Information/Principbeslut_klarlaggande_off.pdf
http://www.sverak.se/SVERAK/Shared/Information/Principbeslut_klarlaggande_off.pdf
http://fifeweb.org/wp/events/evnt_ga_intro.php
http://fifeweb.org/wp/events/evnt_ga_intro.php
http://www.langfordvets.co.uk/diagnostic-laboratories/diagnostic-laboratories/general-info-breeders
http://www.langfordvets.co.uk/diagnostic-laboratories/diagnostic-laboratories/general-info-breeders
http://www.sverak.se/SVERAK/Top_innehall/blanketter.htm
http://www.sverak.se/SVERAK/Top_innehall/blanketter.htm
mailto:sverak@sverak.se
mailto:sverak@sverak.se


LÖRDAGEN DEN 30 NOV FIRADE FRÄSET 
KATTENS DAG PÅ ARKEN ZOO I NYBY

BÅDE SPHYNXAR (NAKENKATTER) OCH BIRMOR 
VISADES UPP. INTRESSET FÖR ATT TITTA OCH 
KÄNNA PÅ VÅRA KATTER VAR STORT. FRAMFÖR 
ALLT VILLE MAN TA REDA PÅ HUR EN NAKENKATT 
KÄNNS. LITET ROLIGT VAR DET OXÅ ATT EN 
PAPPA FAKTISKT ÅKTE HEM OCH HÄMTADE FLERA 
AV SINA BARN FÖR ATT DE SKULLE KUNNA FÅ 
TITTA PÅ KATTERNA.

FRÄSET F IRAR KATTENS DAG



Utställning i Åbo (av Barbro Gretener)

24 och 25 november 2013 arrangerade Åbo Raskattförening 2 internationella utställningar.  Jag är rädd för sjön på många sätt. Uppvuxen i 
en liten hamnstad som jag är har jag sett och hört mycket av det som händer och kan hända på sjön. Dessutom blir jag sjösjuk bara jag ser 
en båt. Men nu hade jag efter mycken 

tvekan anmält två katter - jag skulle få 
sällskap av Eivor, en av mina 
kattungeköpare och kände mig riktigt 
modig. Så blev Eivors katt sjuk och 

plötsligt stod jag där med allt bokat och 
för snål för att avboka katternas 
anmälan.  

Jag som svurit att aldrig åka båt till 
Finland och speciellt inte under 
vinterhalvåret blev nu tvungen att samla 

ihop mig och allt pick och pack som en 
semilånghårsutställare bara MÅSTE ha 
med sig. Det blev tungt med mina två 
tjejer som inte går i lättviktsklassen. Så 

här i efterskott inser jag att själva 
båtresan var tämligen problemfri 
eftersom jag hade en enorm tur med 

vädret. Ingen sjögång över huvud taget 
varesig dit eller hem. Problemet var hur man tar sig till VikingLines Teminal i Stocholm. Det verkar lätt nog i teorin.  VL har egna bussar med 
HPL i Uppsala. Inga problem alltså! Men det visade sig att man bara får ha en katt per resenär! Det upptäckte jag av en slump. Ingen 

upplyste om det. Efter mycket om och men kom 
bolaget fram till en lösning - två katter i samma 
bur eller en biljett till. Så fick det bli - en biljett 
till. Resten gick som sagt smärtfritt.  Men det 

kunde ha blivit problematiskt. 

Vi anlände till Åbo halv sju lokal tid och delade 
taxi med en annan svensk utställare till 

Mässhallen där utställningen var.  Vi bodde nära 
varandra i Åbo så vi fortsatte att dela taxi. Ett 
fördelaktigt arrangemang för oss båda. Både 

hotellet och utställningshallen var mycket bra 
och överallt blev man vänligt och proffsigt 
bemött. Logistiken fungerade alltså förträffligt. 

När det gällde mina katters chanser att ta sina 

cert var jag inte helt övertygad om att det 
skulle gå lika förträffligt. Jag ställde ”Caffi” min 

blåmaskade kastrathona och min 

brunsköldpaddmaskade fertila hona, ”Colan”. Båda är ”sommarkatter” och båda hade tappat rejält i pälskondition. Colan hade ingen krage 
över huvud taget och Caffis annars ganska präktiga man var sorgligt tunn.  Jag brukar normalt inte ställa de här båda under vinterhalvåret. 
Det fanns alltså skäl att våndas.  Colan kom upp först, för Annika Billing, som jag inte sett döma på mycket länge. Hon ansåg att Colan var 

parad eftersom hon hade så tunt med hår runt halsen!? Hon klämde och kände på stackars Colans mage men till slut gav hon upp och gav 
henne certet.  Skönt - därmed var COLAN IC. På söndagen var det Bjarne Wikström som dömde och han tog upp henne för uttagningen 
till både BIV och NOM.  Hon blev tvåa båda gångerna. Inte illa pinkat av en hårlös ”dräktig” liten tjej.

Caffi mötte samma vackra blåmaskade finska kastrathona båda dagarna och förlorade BIV:en och nomineringen till henne båda dagarna 

men tog sina cert och blev SUPREME PREMIER på söndagen!  Vilken lycka - för matte i alla fall.  Tänk att det gick vägen för båda två!

Hemresan gick lika smärtfritt som ditresan.  Vi fick i och för sig vänta i Stocholmsterminalen i 4 timmar innan bussen kom...

....MEN VAD GJORDE DET! JAG HADE JU EN SP OCH EN IC I BAGAGET!

SP  & GIC 
S*NEBULOSANS 

C AFFRA MARULA

DVM

BLÅMASKAD BIRMAHONA

TITEL I ÅBO

24 NOVEMBER 2013

Foto:  Thomas Lindgren,  2011

IC 
S*NEBULOSANS 

S IZZLING 
CISTICOLA

BRUNSKÖLDPADDMASKAD 
BIRMAHONA

TITEL I ÅBO

23 NOVEMBER 2013



BILDER FRÅN ARKIVET

NOTISER

Aktiviteter  2014

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

När kommer Löpsedeln?

Om inget oförutsett inträffar 
kommer Löpsedeln under 2013 att 
dyka upp omkring den 15 mars, 
juni, september och december med 
mausstopp den 1ste i respektive 
månad.

Redaktionen

Ansvarig utgivare
TORBJÖRN SJÖGREN

Ordförande i 
Fräset och 
uppfödare av 
Abessinier 

BARBRO GRETENER
Uppfödare av 
Helig Birma

LOVISA MALABEUX
Uppfödare av 
Norsk Skogkatt
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