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NU BEHÖVER VI HJÄLP INFÖR SCANDINAVIAN WINNER UTSTÄLLNINGEN

Det här är ett extrablad av
Löpsedeln som kommit till enbart
för att vi ska kunna förmedla en
uppmaning till er, våra medlemmar,
att fundera på vad ni eventuellt kan
tänkas vilja hjälpa till med före och
under utställningen. På sidan 3 listar

vår ordförande vad det är som vi
speciellt behöver hjälp med. Snälla
hör av er till honom (Kenneth
Wikström, adr sid 2) när ni vet vad
ni vill hjälpa till med.
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16 )? Kanske kan du avvara en timme av din tid
och byta av någon i entrén eller kafeterian?
Kanske kan du jobba flera timmar? Ställer du
upp och jobbar en hel dag bjuder vi på lunch!
Vi behöver hjälp med:

Fräsets kattklubb har tillsammans med
Uppsala kattklubb fått den stora äran att
arrangera den största och mest prestigefyllda
kattutställningen här i de nordliga länderna,
nämligen Scandinavian Winner Show, som
kommer att gå av stapeln 10 - 11 september i
Allianshallen i Uppsala.

•

bakning till kafeterian

•

personal som kan hjälpa till vid
incheckningen på lördag morgon
0630-0830

•

personal som kan hjälpa till
torsdagkväll från klockan 18 i
Allianshallen med diverse

•

personal som kan hjälpa till fredag från
kl 10 - 17 i Allianshallen med diverse

•

någon som kan vara ansvarig för vår
filmvisning ???

•

avbytare till entré och kafeteria för
luncher och raster

Dessutom - skänk gärna ert eget Hp
(hederspris) till Valfri BIS-vinnare på
SW !

Vi behöver fylla på Vinnarnas BIS-påsar
Vi i arrangörsgruppen har jobbat i 2 år för och vad vore trevligare än att skänka något
från just ER uppfödning? Ni väljer själva i
att SW i Uppsala ska bli verklighet. Men nu
vilken vinnarpåse ert bidrag ska hamna!
behöver vi er hjälp!
Hoppas du känner att just du kan hjälpa till
Det är vi medlemmar i Fräset som kan göra
och
hör av dig till Kenneth när du bestämt
den sista skillnaden mellan ett dåligt och ett
dig.
jättebra arrangemang!
Vi behöver just din hjälp! Kanske kan du
baka något till vår kafeteria (lämnas på plats i
Allianshallen: tors 18 - 21; fred 10 - 17; lör 06 -

Kenneth
Ordförande Fräsets Kattklubb
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SANDRA, NY STYRELSEMEDLEM PRESENTERAR SIG

Hej! Det är hög tid att jag faktiskt tar och presenterar mig,
då jag suttit som suppleant i Fräsets styrelse sedan årsskiftet. Mitt namn är Sandra Nordin. Jag är 23 år, bor i Sollentuna tillsammans med min sambo och studerar på Stockholms Universitet. Jag läser för närvarande ett kandidatprogram i Socialantropologi, vilket i stora drag betyder att
jag läst 60 högskolepoäng om människan som social och
kulturell varelse, och betydelsen av kultur. Det låter krångligare än det är, men det är svårt att snabbt sammanfatta
exakt vad det är jag läser.
Jag är också siames- och orientalägare och jag har också
ett stamnamn – S*Angels Co. Jag har haft två kullar hittills, men det har tagit ett tag att hitta en ny avelshona. Hos
mig bor för närvarande CH & IP S*Ziandra’s Zaza, en åtta
år gammal orientalhona och den åtta månader gamla siamestjejen La Bell Yatzy. Zaza går också under smeknamnet Tanten, då hon är en åsiktsbenägen äldre dam och hon
är katten som fick mig att falla så pladask för orientalen.
Hon skulle ha varit en chokladmaskad siames, men en
svart oriental är ett helt fantastiskt andra-pris. Jag ”skulle
bara titta”, och alla kattägare vet hur det slutar när man
”bara ska titta”.
Zaza och jag har varit
på en del utställningar, men för närvarande ställs Yatzy mer.
Tanken är att Yatzy ska paras relativt snart, men planer
tenderar att förändras, så vi får ta det som det kommer.
Om jag inte jobbar på kattutställningar, eller planerar
parningar, eller stirrar på stamtavlor, eller funderar över
lämpliga hanar eller gör långtgående planer för mina
katter… så läser jag. Jag älskar böcker. Tillsammans
med min sambo har vi minst ett fyrsiffrigt antal, men
som studerande och deltidsarbetare har man sällan tid
över bara för att njuta av en bok. Istället prioriteras katSIDAN 4
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terna och sambon. Utöver det gillar jag att träna, men har lite svårt att komma igång och få
ihop ett vettigt träningsschema. Och baka är trevligt. Det gillar jag också.
Som jag tidigare nämnde så är jag för närvarande suppleant i Fräset. Tanken är också att jag
ska ta över efter Mariann Karlsson som utställningssekreterare efter Scandinavian Winner
Show. Jag hoppas att det ska gå bra och att alla ska bli nöjda och glada till slut…
//Sandra

FRÄSETS SKYDDSLINGAR - CHOKLADBEBBARNA

Här nedan (sid 5 - 7) följer senaste nytt om Fräsets ”adoptivbarn” - chokladbebbarna.
Författat av matte Stina Henriksson, 070-744 07 47

Chokladbebisarna med mamma Elsie Johansson
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Hej!
Imorgon den 17/8 fyller Lindt, Marabou, Fazer och Anthon Berg 14 veckor. De är alla
modiga busar och rusar numera omkring och busar med de andra katterna i hemmet. De
växer så det knakar, mest Fazer som nu borde sniffa på 2,5 kilosgränsen.

Anthons Bergs favvo-kompis är Vinda född
-07 som blivit som en förväxt kattunge och
leker kurragömma med Anthon. A är helt
orädd och spurtar ut ur köket efter frukosten
när det är fri lek. Han är som en snabb liten
sportbil och har av någon underlig anledning
inte tid att sitta i mattes knä och bli
klappad ;-)

Marabou tog någon dag extra på sig att bli
modig nog att rusa runt fritt i Vindas sällskap.
Vinda är trots allt mkt större med sina cirka 4.5 5 kilo. M har utvecklats till ett totalt mystroll som
ibland verkar känna att det är viktigare att få
krypa upp i mattes knä för att gosa än att hugga in
på frukosten. Hon är en riktig knattrig
kurrmaskin.
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Lindt är en lugnare kille och
tänker till innan han rusar iväg
till skillnad från brodern
Anthon. Men när han väl
släpper loss är det svårt att få
stopp på farten. I skrivande
stund tävlar han och brodern
A om hur snabbt de kan rusa
upp i klätterträdet, upp och
ned upp och ned :-).

Fazer (till höger)
fullkomligt älskade att brottas
med sina syskon. Mjuk och
lugn till sinnelaget utan att för
den delen vara mesig. Han
talade tidigt om att mys på
magen prioriterades. Han var
försten ut att flytta hemifrån.
Han kom till en kattkompis
som heter Harry och de blev
snabbt vänner. Redan efter 2-3
dgr låg de och putsade och
pysslade. Fazers nya namn är
Hamilton. Jag har önskat av
Hamiltons familj att de
skickar en hälsning till Fräset
och berättar hur första tiden
varit.
Nu den 18/8 flyttar fröken Marabou till eget hem (stor lgh) där en kattdam väntar henne
som sällskap.
Den 19/8 flyttar herr Anthon ut på landet utanför Uppsala där han så småningom kommer
kunna vara utekatt. Som sällskap får han en kattfröken på cirka året gammal.
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NOTISER
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

Så glömmer vi inte Fräsan!
Planer 2011
Se Kalendern här intill

Barbro Gretener, där ej annat
anges.

Kalender
10 - 11 september
2011
Scandinavian Winner Show
i Allianshallen, Uppsala
se SW:s hemsida:
www.sw2011.com

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

1sta Advent 2011
Kattens Dag

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:

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.

December 2011
Medlemsmiddag

Redaktionen
BARBRO GRETENER
Ledamot i
Fräset och
uppfödare av
Helig Birma

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

LOVISA MALABEUX
Sekreterare i
Fräset och
uppfödare av
Norsk
Skogkatt

Ansvarig utgivare:
Kenneth Wikström
kenneth@fraset.se
Medlemskap

Medlelmsavgi& och klubbens
postgironummer

Ansvarig utgivare
KENNETH WIKSTRÖM
Ordförande i
Fräset och
uppfödare av
Abessinier

Huvudmedlemskap: 320 kr
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