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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Året går mot sitt slut och det är som vanligt full fart i klubben så här
års. Den 3-4 januari skall vi ha vår sista utställning med nuvarande
kategoriindelning och sedan får vi som håller på med utställning ledigt i 12
månader från detta, ok det var och ta i men nästan i alla fall. Det betyder
att vi får mer tid till andra aktiviteter i klubben. Klubben planerar någon
form av
medlemsmöte
innan Sveraks
årsmöte med tanke
på motioner där vi
också
kan diskutera
klubbens
engagemang på
WW 2015 i
Malmö. I samband
med detta
så har vi säkert ett
resultat ifrån
utställningen 2015,
om detta är bra så
kanske styrelsen
kan fråga medlemsmötet om det finns intresse för någon form
av subvention i samband med resa till Word Winner show i Malmö. Och till
sist glöm inte att betala medlemsavgiften för nästa år, speciellt om ni
skall ställa ut 3-4 januari.

Torbjörn Sjögren
Ordförande Fräsets Kattklubb
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Otto och Wille
på utställning i Norge
På NORAKS utställning i Kongsvinger 1 och 2 nov 2014 tog både

”Otto”, Devina’s Otto Von
Fieandt, DRX n 32

och ....

”Wille”, WitchElf Devons
Rincewind DRX n (nedan)

.... titeln

”Internationell Premier”
och erövrade dessutom
sina första CAGPIB
ägare, Evy Lundsgaard Eriksson
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Nebulosan på DÄK:s utställning

(av B Gretener)

14 -15 september ställde jag ut tre av mina katter på DÄK:s. Anlitade domare var sådana som jag inte haft
på nycket länge så jag hade inte en aning om hur mina katter skulle komma att bedömas. Förutom mina
egna tre ”nebulosor” ställde Eivor Bertilsson ut sin IC S*Nebulosans Trolska Trolla SBI n 21. Det var något
som jag aldrig varit med om - fyra ”nebulosor” på samma utställning varav tre samtidigt för samma domare.
Jätteroligt! Det är alltid trevligt att ställa hos DÄK. Bra organisation, trevligt bemötande, bra domare, ofta
inte bara de ”gamla vanliga”. Sen har de en underbar förmåga att få ihop fantastiska prispåsar!!! Hur bär de
sig åt! Stora påsar sand och kattmat och inte bara Royal Canin utan Orijen, Hills och andra och så stora fina
bucklor. Det gillar inte bara jag har jag förstått. Stort tack till arrangörerna!

”Caffi” SP & GIC S*Nebulosans Caffra Marula DVM SBI a
På lördagen dömdes Caffi av Lena Björkander med ett HP och en
nominering som resultat. För Jörgen Billing blev hon på söndagen
Bäst i Variant och nominerad. För sista gången ställdes Caffi oxå som
senior. Hon fyller ju 10 år i december. Nu blev hon i alla fall bästa
honan och 2:a totalt för Luigi Comorio som utsåg en skogishane till
Best in Show. På söndagen gick det ännu bättre för Glenn Sjöbom gav
BIS:en till Caffi. Gissa vem som gillar Glenn :)
(Foto Ulla Inkeri Huhta okt 2014)

”Colan” IC S*Nebulosans Sizzling Cisticola SBI f
Colan hade Raymond Sætre på lördagen. Hon fick sitt CAGCIB men
förlorade nomineringen till ”Trolla” så den stannade i familjen sas:)
Jätteroligt att Raymond tycke så mycket om dem båda två :) :) :)
Massor av glada gubbar!
Samma sak upprepades på söndagen för Lena Björkander: CAGCIB
till Colan; Nomineringen till Trolla :)
(Foto Ulla Inkeri Huhta okt 2014)

”Sanna” S*Nebulosans Savuti Sana SBI b
Minstingen, lilla Sanna, som oxå dömdes av Raymond, blev Ex 1 och
nominerad och i juniorpanelen ”nästan BIS”. Det blev 2 - 2 i
domarröster till Sanna och en skogis, men skiljedomaren lade sin röst
på skogisen. På söndagen fick hon Ex 1 av Lena Björkander som
nominerade en sibirhona. Ingen dålig insats av mitt lilla rivjärn.
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Sveriges lantbruksuniversitet

Framtidens djurhälsa och djurvälfärd - forskningsnytt
Livmoderinflammation är vanligare i vissa kattraser
Livmoderinflammation (pyometra) är inte lika vanligt hos katter som hos hundar, men orsakas hos katter
precis som hos hundar av hormonpåverkan och en efterföljande bakterieinfektion. Trots lägre frekvens är
sjukdomen viktig även på katt eftersom den är livshotande och den kirurgiska behandlingen medför att
katthonan inte längre är fertil.
Hos hundar skiljer sig risken för att utveckla pyometra mellan raser. Denna forskningsstudie vid SLU
genomfördes eftersom det tidigare var okänt om det finns liknande rasskillnader i sjukdomsförekomst även
hos katter. I studien inkluderades data från honkatter som var upp till 13 år gamla och försäkrade hos Agria
Djurförsäkring, där ägarna begärt ersättning för veterinärvård och/eller liv på grund av pyometra under åren
1999-2006.
Studien visade att det fanns rasskillnader i förekomsten av sjukdomen. Pyometra är vanligare hos raserna
Sphynx, Sibirisk katt, Ocicat, Korat, Siames, Ragdoll, Maine coon och Bengal, och relativt ovanlig hos
huskatter. Risken för att drabbas av pyometra ökade med stigande ålder, med en markant ökning efter 7 års
ålder, och dödligheten i sjukdomen var 5,7 %. Kunskap om den förhöjda risken för att utveckla
livmoderinflammation hos vissa raser är värdefull i framtida avelsprogram och för forskare som vill studera
ärftliga faktorer som påverkar sjukdomsutvecklingen.

Foto: Bodil Ström Holst
Länk till artikeln:
http://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/
S0093691X14001484
Referens:
Hagman R, Ström Holst B,
Möller L, Egenvall A. Incidence

of pyometra in Swedish insured
cats. Theriogenology. 2014 Mar
18. E-pub ahead of print.

Kontaktinformation:

Adress:

Ragnvi Hagman

Kirurgi och medicin, smådjur, Box 7054

Universitetslektor, Hund, katt och andra smådjur

Ulls väg 26

Telefon: 018-672918

75007 UPPSALA

E-post: ragnvi.hagman@slu.se
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Framtidens djurhälsa och djurvälfärd - forskningsnytt (forts)
Livet på ett katthem
Tidigare studier har visat att det kan vara stressande för katter att placeras på katthem. Syftet med denna
studie var att undersöka och beskriva inhysning samt rutiner på svenska katthem.
En enkät skickades till 64 katthem av vilka 39 svarade (61 %). Av dessa höll 32 stycken katter i grupp, ett
hade enbart ensamhållning och 31 angav att de hade både grupp- och ensamhållning. Den vanligaste
storleken på grupperna var 3-5 katter. Majoriteten av katthemmen hade rutiner för skötsel av katterna; 35
hade hälsorutiner och 30 hade rutiner för intag av ny katt. Större katthem hade mer problem med uppkomst
av sjukdomar än mindre. Överlag rapporterades få sjukdomar, och 17 katthem rapporterade inga fall av
sjukdomar månaden innan enkäten.
På svenska katthem erbjuds en miljö med mycket resurser och ofta grupphållning. Möjligen hjälper
inhysningssystemet, som liknar en hemmiljö, katterna att hantera vistelsen på ett katthem och minskar
därigenom risken för uppkomst av sjukdomar.

Inomhusmiljö från svenskt katthem.
Foto: Elin Hirsch
Länk till artikeln:
http://www.ingentaconnect.com/
content/ufaw/aw/2014/
00000023/00000004/art00006
Referens:
Hirsch, EN, Andersson, M and
Loberg, J 2014 Swedish cat shelters:
a descriptive survey of husbandry
practices, routines and management.
Animal Welfare 23: 411-421.
Kontaktinformation
Elin Hirsch
Doktorand, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Avdelningen för antrozoologi och
tillämpad etologi
Telefon: 040-415229

E-post: elin.hirsch@slu.se
Postadress: Inst för husdjurens miljö och hälsa, Box 103, 230 53 ALNARP
Besöksadress: Vegetum, Sundsvägen 14, Alnarp
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INFO från Jordbruksverket

Ändringar i reglerna för resor med hund, katt och iller - www.jordbruksverket.se
Den 29 december 2014 ändras den EU-lagstiftning som styr kraven för att resa med sällskapsdjur.
Grundkraven är oförändrade, men vissa detaljer ändras. Utförligare information läggs ut på Jordbruksverkets
webbplats i december. Här nedanför kan du nu läsa om ändringarna och vad som kvarstår.
Ändringar som införs den 29 december 2014:
•

Nya pass och intyg

•

Rabiesvaccination tidigast vid tolv veckors ålder

•

Ingen handel med ovaccinerade valpar och kattungar

•

Sällskapsdjur kan resa själva

•

Sällskapsdjur i grupp får träna och tävla utomlands utan besiktning och handelsintyg

•

Besiktning inom 48 timmar

•

Alla EU-länder kontrollerar resande djur

Grundkraven kvarstår
Här kan du läsa om de regler som gäller nu och fram till den 29 december.
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Info från Sverak

Viktig information från Jordbruksverket
Ändringar i reglerna för resor med hund, katt och iller gäller från den 29 december 2014
(informationen reviderad den 29 november)
Ändringar i reglerna för resor med hund, katt och iller
Varför Jordbruksverket slutar att ge tillstånd för införsel av valpar och kattungar
SVERAK har vid förfrågan fått ytterligare förtydligande när det gäller resor mellan Sverige och Norge:
"Det kommer inte heller efter årsskiftet att krävas någon rabiesvaccination för resa mellan Sverige och
Norge tur eller retur. Däremot krävs ID-märkning och pass. Dessutom ska norska införselkrav vara uppfyllda
vid resa till Norge. I dagsläget kräver Mattilsynet (den norska motsvarigheten till Jordbruksverket) enbart
avmaskning mot rävens dvärgbandmask när det gäller hundar, men det kan vara bra att hålla ett öga på
Norges regler (om någon ändring skulle ske) via den här länken"
_____________________________________________
SVERAKs kansli har jul- och nyårsstängt...
...från den 20 december 2014 till den 11 januari 2015 - även om kansliet emellanåt kommer att vara
bemannat (arbete med bokslut bland annat).
______________________________________________
SVERAKs stambokförare har semester
SVERAKs stambokförare, Cecilia Wennergren, har semester från
den 17 december 2014 till den 19 januari 2015.
SVERAKs styrelse, Michael Wirth Färdigh och Annette Sjödin kommer att tillsammans med SVERAKs
kansli, Agneta Färdigh, i möjligaste mån utfärda stamtavlor och transfer, granska stamnamn, registrera
ägarändringar med mera under stambokförarens ledighet.
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Däremot kommer inte stamtavlor vid import/överföring från annat förbund att utfärdas.
Vi ber redan nu om överseende med eventuella dröjsmål under denna redan boksluts- och
årsmötesförberedande intensiva period…
________________________________________________
Delta i forskningsprojekt och bidra till studie om Tritrichomonas foetus hos katt
Mer information om projektet
Hämta frågeformulär
________________________________________________
Annonsförmedling
Tyvärr kan annonsförmedlare Rickard Stålbrand inte fortsätta sitt uppdrag som annonsförmedlare.
Från Våra Katter nr 1/15 sker bokning av annons genom
Johnny Åkervall, SVERAKs kansli, sverak@sverak.se
Har du CORNISH REX?
Missa inte att annonsera i Våra Katter nr 1/15 och få 20 % rabatt
på annonspriset!
Läs om du annonserar här
Läs om "hålldatum" här
_______________________________________________

SVERAK-AKTUELLT
(saxat från hemsidan 15 december)
Ögonkod på höggradigt vita katter
Beslut vid SVERAKs styrelse 141011-12
Katt registrerad innan FIFe införde ögonkod på höggradigt vita katter -alla med EMS-kod 01 och 02- samt
helvita katter -EMS-kod w-, dvs registrerade innan 2012-01-01, kan få kompletterande EMS-kod införd i
stamboken utan avgift. Om en ny stamtavla önskas, sker beställning enligt sedvanlig rutin till ordinarie
avgift. Kompletteringen meddelas SVERAKs kansli via brev eller e-post.
Uppdaterad sammanställning av tolkningar...
-klarläggande om uppfödning, utställning med meraUppdaterad latkatt vid registrering av kattkull
Viktigt rörande avelsgodkännande - AG
SVERAKs styrelse har med omedelbar verkan beslutat att upphöra med krav på AG för katt registrerad i
RX.
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Observera att katt registrerad i RX på grund av att den är resultat av raskorsning -kontrollavel- ställs ut
precis som tidigare, i FIFe-klass 13a novisklass respektive 13b kontrollklass.
Viktigt rörande transfer/överföring
Från och med den 1 januari 2015 upphör kravet på att utfärda transfers inom FIFe. SVERAK kommer
självklart att fortsätta tillhandahålla transfers till de som så önskar och behöver det till sina exporterade
katter.
Då SVERAK registrerar ägare i stamboken, så är det relevant att få in dokument som styrker ägarskap. Detta
innebär att vid ansökan om överföring av katt från annat förbund -oavsett vilket annat förbund katten önskas
överförd ifrån- så skall detta insändas till stambokföringen:
•
Certifierad originalstamtavla
•
Registreringsanmälan
•
Transfer eller kopia av överlåtelseavtal/ägarintyg
•
Kvitto på erlagd avgift
•
Kopia av nödvändig handling för införsel
•
ID & rabies ur pass
•
Dispens JV för katt yngre än tre månader & ID ur pass
•
Samlat veterinärintyg, för katt utanför EU
Pilottestning av on-line-anmälan
via den webbaserade sidan 'Mina Katter' kommer att äga rum vid Min Kattklubbs utställning den 4-5 oktober
Läs mer om pilotverksamheten här
Läs handledning av kommande on-line-anmälan via "Mina katter" här
VIKTIG information efter SVERAKs styrelsemöte den 25 januari
Ökade krav för uppfödare som ansöker om 'kontrollavel':
Från och med styrelsemötet gäller att sökande - enskild medlem ska:
•
vara diplomerad uppfödare samt ha grundläggande kunskaper i genetik och rasstandard
•

ha fött upp minst tre kullar (aktuell ras om ansökan rör av FIFe godkänd ras)

•

ha varit medlem i SVERAK-ansluten klubb minst tre år

Uppdaterade blanketter kommer inom kort att publiceras.
Fler än en innehavare i stamnamnet?
Samtliga innehavare i ett stamnamn ska vara medlemmar i en SVERAK-klubb vid registrering av kattkull.
Viktig och blandad information om karenstider mm
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
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NYHET - hälsoinformation i FindUs
Äntligen har vi nått till nästa steg med FindUs. Nu kan man se hälsoinformation baserat på DNA-test för de
katter som har resultat inrapporterade till förbundet, och för avkommor efter de katter som har testresultat
inrapporterade.
Läs om nyheten /130627

Viktig information vid anmälning till utställning av icke godkänd ras med eller utan EMS-kod
När utställare anmäler katt till utställning av icke godkänd ras skall kopia på stamtavlan skickas med. Detta
då det i FIFes regler för utställning, paragraf 1.5, står att det är förbjudet att på kattutställning ställa ut katter
som lider av (pseudo-)achondroplasia (t.ex munchkin) eller osteokondropysplasi (t.ex scottish fold) eller
som har sådan katt i sin bakgrund.
Med bakgrund avses i detta fall katten själv och/eller i tre tidigare generationer.
SVERAKs styrelse i sång om F3...
Styrelsens uppmaning om vikten av F3-tangenten för klubbar som arbetar med utställningsprogrammet
Aladdin blev till en sång - som nu är ute på Youtube
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Nebulosan*s Heliga Birmor väntar tillökning
Någon gång under de sista veckorna i
smått. För mer information kika

januari väntar två av Nebulosans tjejer
gärna på min hemsida

www.nebulosansbirmor.se

IC S*Nebulosans Sizzling

Cisticola SBI f

”Colan” väntar smått omkring den 15 januari 2015

S*Raus Höjden’s Nebulosa SBI n 21

”Losis ” kull väntas ca två veckor senare

SE*Stensered’s Elliot SBI b 21

Pappa till båda kullarna är ”Totte” en stor och kraftig ung
hane som redan är far till fyra fina ungar (se min hemsida)
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Om Löpsedeln
Redaktionen
Ansvarig utgivare
TORBJÖRN SJÖGREN
Ordförande
i Fräset och
uppfödare
av
Abessinier
BARBRO GRETENER
Uppfödare av
Helig Birma

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

Klubbens postgiro nr: 10 53 10 - 7
Fräsets Kattklubb
Skriver gör

Grafik från:

Löpsedeln:
lopsedeln@fraset.se
Redaktionen:

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

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

Uppfödare av
Norsk
Skogkatt

Familje-/stödmedlemskap: 100 kr.

Barbro Gretener, där ej annat
anges.

barbro@fraset.se

LOVISA MALABEUX

Blir du medlem efter oktober
gäller medlemskapet även för
kommande år.

torbjörn@fraset.se

Medlemskap
Medlelmsavgi& och klubbens
postgironummer
Huvudmedlemskap: 280 kr
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http://www.i-love-cats.com/catgraphics/
När kommer Löpsedeln?

Om inget oförutsett inträﬀar
kommer Löpsedeln under 2015
att dyka upp omkring den 15
mars, juni, september och
december med manusstopp den
1ste i respektive månad.

