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Medlemsärenden, adress- & namnändringar m m
Sirkka-Liisa	Lundbergs	 tfn	018-25	02	65
för adress se sekreterare  snrf.sekreterare@outlook.com

OBS!		Anmälningar	till	andra	WCF-föreningars	utställningar
Alexandra Holmgren 0706-684 932
Wemevägen 9, 136 71  VENDELSÖ  alexemt@hotmail.com
 
Webmaster
Alexandra Holmgren/Wiveca Fransson alexemt@hotmail.com 

FÖRENINGENS OFFIcIELLA mAILADRESS:
info@snrf.org

Adressen till SNRF:s hemsida f.n.:  www.snrf.org

SVENSKT POSTGIRONummER: 11 69 49 - 9

VID BETALNING FRÅN UTLANDET / Paymens from abroad
Nordea
Bic-kod (SWIFT-adress): NDEASESS
Sveriges	Nya	Raskattförening
c/o	Mattsson,	Eriksgatan	9	A,	S-752	18	Uppsala,	Sweden
Konto-Nr: 11 69 49 -9 IBAN SE47 9500 0099 6026 0116 9499

S T A m B O K F Ö R I N G
Stambokförare, alla hårlag
Louise	Guézennec	 tfn	0722-524	311
Svanbergsgatan 5, 752 31  Uppsala        louise.guezennec@gmail.com

Ansökan	om	stamtavlor,	huskattbevis,	transfer,	ändringar,	
omregistreringar, registreringsanmälan:
ska	skickas	till	sekreteraren	eller	stambokföraren	se	adress	till	vänster.

Ansökan om stamnamn:
Alexandra Holmgren 0706-684 932
för adress se vice ordförande alexemt@hotmail.com
 
Alla	blanketter	som	rör	stambokföringen	finns	att	ladda	ner	från	hemsidan,	
under	rubriken	Blanketter	eller	få	hemskickat	per	epost	eller	post

A V G I F T E R  / FEES FOR 2016
Medlemsavgift	/	Full membership för 2016	 300:-/kalenderår				(€	31)
Hel familj /Family fee för 2016	 325:-/kalenderår				(€	35)
Stödmedlem / Support member för 2016	 150:-/kalenderår				(€	16)
Nytt	Stamnamn	/New cattery name 2016	 	750:-	inkl.	bevis	o	porto	(€	75)		
Överföring av stamnamn / 
     Transfer of Cattery name 	 200:-	inkl.	bevis	o	porto				(€	20)
Ny stamtavla / New pedigree	 150:-			(€	16)	
Omregistrering  / Transfer of Pedigree		 150:-			(€	16)
Transfer	vid	försäljning	av	kattunge	under	6	mån	/	 ingen	kostnad
   Transfer, if cat is younger than 6 months free of charge
Transfer	vid	försäljning	av	katt	äldre	än	6	mån	/
   Transfer, if cat is older than 6 months	 100	kr	inkl.	porto	(€	10)
Transfer	vid	byte	till	annan	förening	/	 100	kr	inkl.	porto		(€	10)
   Transfer to other organization
Ändring	begärd	av	uppfödaren	 60:-	till	150:-	inkl.	porto
Huskattbevis	 75:-		inkl.	porto		(€	7) 
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snrf.sekreterare@outlook.com

Bilder ska vara i upplösningen
300 pixlar/tum

Vilken knasig sommar det blev. Vi kom inte iväg mer än två gånger. Och varför, jo för 
att undertecknad skaffade sig en molande huvudverk, som höll i i flera veckor. Det 
enda som hjälpte något så när var starkt kaffe! 

Det tog en antal veckor innan det gick upp för mig vad som hade orsakat denna 
värk. Det var bilens baklucka, som behagade åka ner och slå till i pannan. Det var 
dessutom på samma ställe, som den där våren för två år sedan när ja snubblade 
i betongtrappan och spräckte knäet.  Somliga är mer än lovligt fumliga, tycks det 
som. 

Men innan jag kom på det där med bakluckan, hann jag besöka optiker, sjukgym-
nast, doktor, ögonläkare, doktor igen. Den sist nämnda skickade mig  till Stockholm 
för att göra en undersökning med datortomografi. Och vad hittade man då? Absolut 
ingenting! Huvudverken var antagligen en lindrig form av migrän, vilket inte hade 
fallit mig in det minsta. Det var endast medicinen kaffe, som gav mig den idén. 

Så kan det gå, när man slarvar. 

Jo, en sak ledde alla dessa turer i vårapparaten till, nämligen starroperation. Hepp, 
säger jag bara. Det var det absolut sista jag hade förväntat mig. 

uTSTÄLLNING NÄSTA åR
Vi har börjat fundera på utställningen som är planerad att hållas 13-14 maj 2017. 
Den är planerad att vara en World Show, vilket betyder, att ett av certifikaten ena 
dagen för en katt får räknas som utländsk. Om det blir en WS är fortfarande inte 
klart, eftersom vi ännu inte fått vår licens.

En annan detalj som är osäker är var vi ska vara. Ganska nyligen fick vi nämligen 
besked om att den nya "Allianshallen", som numera heter IFU-Arena, har infört för-
bud mot pälsdjur. Detta kom för oss en chock, ingen hade ens antytt något åt det 
hållet. 

Med ljus och lykta letar vi nu efter en lämplig lokal inte alltför långt från Uppsala. 
Anledningen till detta är, att all vår utställningsutrustning förvaras här, det mesta i 
garaget hemma hos Louise.

Datum för utställningen nästa höst har vi inte bestämt, men troligtvis blir det sista 
helgen i september.  Var, tja det vet vi inte än.  

FSK o LEIF DOLLERT
I början av augusti deltog vi, ett gäng från SNRF på en begravning. Den vi följde till 
sista vilan var vår gamle vän Leif Dollert. I och med hans frånfälle, försvann också 
Föreningen Storstockholmskatten, FSK, som han hade bildat och var ordförande i. 

Leif började sin bana som kattuppfödare och utställare i SVERAK, men kom så små-
ningom	över	till	oss	i	IDP,	och	med	oss	vidare	till	WCF.	Till	en	början	var	han	medlem	
i	SNRF,	men	bildade	senare	en	egen	förening,	FSK.	Som	WCF-förening	var	FSK	un-
derställd SNRF som s.k. "sub club", vilket innebar att det var vår stambokförare som 
gjorde stamtavlorna till FSKs medlemmar i FSKs namn. FSK blev aldrig någon stor 
förening, men hann ändå med att arrangera en egen utställning i Täby. 

Vi som fick lära känna Leif, saknar honom och hans funderingar. Han tillhörde den 
där skaran av obotligt snälla människor, som aldrig sade ett ont ord om någon. Han 
brukade avsluta varje telefonsamtal med "sköt dig". 

En liten, för Leif typisk detalj var, att det istället för en jättemaffig blomsteruppsätt-
ning på kistan, stod där fyra pokaler som hans katter hade vunnit omringade av  en 
blomstergirlang. 

Eftersom hösten nu är här, även om det mest ha känts som sommar, så lägger sig 
lugnet i föreningsarbetet för en stund. Den här tidningen är klar, 
och sedan återstår att åstadkomma ett julnummer. 

Till slut hoppas jag att ni alla får en riktigt trevlig och skön höst och 
hoppas att vi ses nästa år.
      /Fiia                  



STAmNAmN 
Nytt stamnamn: Sök stamnamn i god tid, INNAN du parar 
din hona. Ansökningsblanketten finns på hemsidan, under 
Blanketter. Utan stamnamn skrivs inga stamtavlor ut.

Befintligt stamnamn: Om du redan har ett stamnamn 
som är godkänt i något annat förbund eller tidigare IDP, 
ska du skicka in en ansökan om överföring (samma blan-
kett	som	används	för	ansökan	av	nytt	namn)	till	WCF	och	
bifoga kopia på stamnamnsbeviset. 

KOmPLETT REGISTRERINGSANmÄLAN 
i 1 ex, ska vara SNRF tillhanda senast 3 månader efter kul-
lens födelse. Därefter blir det dubbel avgift per stamtavla. 
/Se SNRF:s stambokföringsreglemente paragraf 5.3/
Ankomstdatum för sist inkomna dokumentet kommer att 
gälla. 

A V G I F T
Avgiften för stamtavlorna ska betalas i förskott. Bifoga gär-
na kopia på kvittot eller skriv betalningsdatum på regist-
reringsanmälan. Inga stamtavlor skickas förrän avgiften är 
betald. 

B I L A G O R
Tillsammans med registreringsanmälan ska följande doku-
ment skickas in när en eller båda katterna används i avel i 
SNRF första gången:

Hankattens
- stamtavla (original), om hanen ägs av uppfödaren men 
har stamtavla från annat förbund (måste omregistreras)
- kopia på stamtavlan om hanen lånats av annan person i 
annan förening 
- testikelintyg - katten måste ha fyllt 6 månader när denna 
kontroll görs
- navelbråcksfrihetsintyg (står säkert på baksidan av pär-
men) 
- intyg på att katten har njurcysteundersökts (OBS! rekom-
mendation för perser och exotic)
- hörselintyg utfärdat av veterinär oavsett ras om katten 

är vit

FÖLjANDE NYA mEDLEmmAR 
hÄLSAS VÄLKOmNA I SNRF

STAmBOKFÖRING
- intyg på PRA-test för raserna ABY, SOM, SIA, OSH, 

SYS,	PEB,	DSP,	BAL,	OLH	SYL	och	OCI
- intyg på att katten är fri från polydaktyli om katten är av 
rasen	Maine	Coom	(skrivs in på baksidan av pärmen)
- bevis på kattens senast tagna titel (= bedömningssedel 
med kattens namn påskrivet)

Honkattens
- stamtavla (original) om hon inte är registrerad i SNRF  
OBS! Ingen kopia behövs om honan har SNRF-stamtavla  
- navelbråcksfrihetsintyg
- intyg på att katten har njurcysteundersökts (PKD) (OBS! 
rekommendation för perser och exotic)
- hörselintyg oavsett ras om katten är vit - BAER-test re-
kommenderas (blir obligatoriskt från 2016)
- intyg på att katten är fri från polydaktyli om katten är av 
rasen	Maine	Coon	(kan skrivs in på baksidan av pärmen) 
- bevis på kattens senast tagna titel (= bedömningssedel 
med kattens namn påskrivet)
- intyg på PRA-test för raserna ABY, SOM, SIA, OSH, SYS, 
PEB,	DSP,	BAL,	OLH	SYL	och	OCI

 Glöm	inte	att	läsa	stambokföringsreglerna,	som	
finns	på	hemsidan! 

Om	du	inte	fick	dem	när	du	blev	medlem,	finns	de	
på	hemsidan	eller	hör	av	dig	till	sekreteraren.

Ladda hem lathunden för uppfödare från hemsidan

Alla	avgifter	ska	betalas	i	förskott!!

Alla	blanketter	finns	på	hemsidan	under	blanketter.

OBS!!	!		OBS!	Räkna	med	att	det	tar	minst	

3 veckor från ankomstdatum för sist inkomna 
papperet	att	få	stamtavlor		OBS!!!		OBS!!!

Har du frågor - kontakta sekreteraren eller 
stambokföraren!

Andersson, Jessica, Vingåker
Daun, Andreas Mauritzson, Bandhagen

Daun, Mirja, Bandhagen
Elian, Alexandru, RUmänien

Hellström, Rosita, Norrköping
Jibbefors, Marie, Degerfors

Kempff,	Millie,	Mora
Lindqvist, Maria, Trönödal

Pihlqvist, Helén, Jämjö
Ståhle, Ann, Årsta
Ågren,	Petter,	Laxå

Mästerkatten	4	-2016
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Hej alla SNRF-medlemmar!

December	och	mörkaste	tiden.	Men	inte	så	kallt	och	inte	speciellt	mycket	snö	här	i	Uppland.	Inte	så	
mycket	spännande	att	se	på	ut	genom	fönstret,	utom	ett	gäng	sidensvansar,	som	tycks	trivas	fint	hos	
mig.	Först	var	de	ett	10-tal,	men	nu	har	de	ökat	i	antal	och	ser	ut	att	var	60-70	stycken	fåglar.	Sedan	har	
jag	”mina”	rådjur	förstås.	De	kommer	alltid	ett	par	gånger	om	dagen.
Nu i julmånaden är det alltid lite lugnt i kattvärlden och i klubbarbetet. Men redan i januari nästa år blir det intensivt arbete. 
Då	går	WCF:s	General	Assembly	eller	världskongress	av	stapeln	och	vi	kommer	att	delta	där.	Mötet	ska	vara	i	hela	fyra	dagar	
denna gång, med start den 20 januari. Så jag själv och Mia Lööf blir i Essen, Tyskland i nästan en vecka!

Massor av punkter ska avhandlas och ett mycket stort antal klubbar från världens alla hörn ansöker om att bli fullvärdiga 
medlemmar.	Alla	poster	i	styrelsen	och	i	WCF:s		kommittéer	för	utställning,	disciplinärenden,	domare	och	standard	ska	också	
väljas.

SNRF	har	nominerat	några	personer	till	några	poster	centralt	i	WCF:
Wiveca	Fransson	till	disciplin-	och	utställningskommittéerna
Daniel	Counasse	till	domar/standard	kommittéen	och	till	utställningskommittéen
Beverly	Elian	till	domar/standard	kommittéen
Alex	Elian	till	kassör

Om ni undrar varför vi anmäler Daniel, Beverly och Alex så är de SNRF-medlemmar och vill gärna kandidera till respektive 
poster. Daniel och Beverly har nog många av er träffat som domare på våra utställningar.

Nu planeras också för fullt för vår nästa utställning till våren. Då blir det World Show igen, och vi hoppas på många, många 
utställare och katter. Utställningshall blir Upplands Väsby, där vi var för första gången i höstas. Tyvärr beslutade man för 
nya Allianshallens del, att införa absolut djurförbud, så dit är vi inte välkomna.  Så nu finns det ingen utställningshall i sta-
den Uppsala, som tar emot en kattutställning. Vi har diskuterat inom styrelsen att tillsammans med andra djurföreningar 
i staden, skriva ett protestbrev till kommunen. Här finns tre kattklubbar, massor av föreningar för smådjur och inte minst 
Svenska Kennelklubbens Upplandsdistrikt. Märkvärdigt att inte en så stor kommun som Uppsala kan ha i alla fall en hyfsat 
stor lokal för sådan verksamhet, eller hur?

Men alla som var med i Väsby tycktes trivas i Hundsportcentrum, så vi återvänder gärna dit och hälsar alla varmt välkomna!  
En första inbjudan finns här i Mästerkatten och en komplett inbjudan med avgifter och allt annat är publicerad på vår hem-
sida och på Facebook.

Och som vanligt en rapport från Källbokatterna:

Nu i vintermånaden är det som vanligt rätt så stillsamt i gänget. Mest snusande och ätande från deras sida. Men har man 
tråkigt kan man ju sitta i ett fönster och titta på fåglarna så länge det är ljust.  De längtar nog till våren. Men först ska vi fira 
jul tillsammans – och kramas!

En	riktigt	God	Jul	och	ett	Gott	Nytt	År	önskar	jag	er	alla
Wiveca



Mästerkatten	3	-2016

6

mERA STAmBOKFÖRING
DET KAN INTE NOG OFTA PåmINNAS Om VAD SOm GÄLLER 

KRING STAmBOKFÖRINGEN. hÄR NåGRA VIKTIGA PuNKTER:

REGISTRERINGSANmÄLAN
Skicka	in	registreringsanmälan	i	god	tid,	dvs	helst	när	kattungarna	fyllt	ca	3	veckor.	

OBS!	att	ankomstdatum	är	lika	med	den	dag	då	sista	dokumentet	är	sekreteraren	tillhanda.	Tiden	
räknas alltså när kommit sista papperet kommit.

VITA KATTER
måste	hörseltestas	med	BAER-metoden	innan	de	få	tas	 i	avel.	 Intyget	ska	skickas	till	stambokfö-
ringen.    Bestämmelsen gäller från och med 2016-01-01

PRA-TEST
ska	göras	på	alla	katter	i	SIA-gruppen,	dvs	ABY,	SOM,	SIA,	OSH,	SYS,	PEB,	DSP,	BAL,	OLH	SYL	och	
OCI.

ImPORT AV KATT
Det	bli	allt	vanligare	med	importkatter	som	måste	föras	över	till	SNRFs	stambok.	Det	är	tyvärr	så,	
att	det	nästan	alltid	saknas	registreringsnummer	i	sista	ledet,	alltså	den	längst	till	höger.	I	de	flesta	
andra	länder	skriver	man	inte	in	numren	i	sista	ledet.	Vi	gör	det	för	att	vi	vill	 leverera	kompletta	
stamtavlor.

Därför	ber	vi	att	du	som	importerar	en	katt,	ber	uppfödaren	om	att	få	kopior	på	föräldrarnas	stam-
tavlor	tillsammans	med	originalet	för	katten	du	köpt.	

Om	det	inte	går,	kommer	sista	ledet	i	din	katt	stamtavla	att	innehålla	ett	fejkat	registreringsnum-
mer.		Stambokföraren	har	hittills	själv	letat	efter	katterna	på	internet,	men	den	sysslan	tar	väldigt	
mycket	tid,	och	hon	måste	därför	sluta	göra	så.	

klipp här! klipp här!klipp här!

 2017 
300 kr 
325 kr 
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KALLELSE till SNRFs åRSmÖTE
Årsmötet ska hållas lördagen den 25 februari. 

Platsen för mötet är Länsförsäkringars huvudkontor i Uppsala. Adressen är Fyrisborgsgatan 4 i Uppsala.

Så	här	ser	föreslaget	till	dagordning	ut:

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Fastställande av röstlängden

6.	 Val	av	justerare	tillika	rösträknare.

7. Fråga om årsmötet blivit behörigen kallat.

8.	 Styrelsens	årsberättelse

9. Ekonomirapport

10.	 Revisorernas	årsberättelse

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12.	 Beslut	om	stamboksavgift

13.	 Beslut	om	stamnamnsavgift

14.	 Beslut	om	årsavgift	för	
 huvudmedlem, hel familj inkl. huvudmedlem, stödmedlem, prova-på-medlem.

15.	 Beslut	om	övriga	avgifter:	
 Omregistrering, Transfer för katt under 6 månader, Transfer för katt äldre än 6 månader samt vid utträde ur fören-

ingen, Överföring av stamnamn från annat förbund eller gamla IDP, Ändring i stamtavla, Huskattbevis

16. Val av: 
 Ordförande, Vice sekreterare, Kassör, två Ledamöter, Revisor, Revisorssuppleant

17.	 Val	av	firmatecknare

18. Frågor väckta av styrelsen

19. Frågor väckta av enskilda medlemmar

20. Frågor väckta av revisorerna

21. Val av materielförvaltare

22. Val av klubbmästare alt. klubbmötesgrupp

23. Val av redaktör, webbmaster, ansvarit utgivare

24. Val av valberedning

25. Beslut om när tagna beslut ska börja gälla.

26. Mötets avslutande

mOTIONER Och FÖRSLAG
ska	vara	föreningen	tillhanda	senast	den 1 februari.

Föreningen	bjuder	på	lättare	förtäring.	

Anmälan	till	deltagande	i	mötet	ska	vara	sekreteraren	tillhanda	senast	den	20	februari

till	snrf.sekreterare@outlook.com,	tfn	018-25	02	65	eller	070	376	84	42.
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RESAN TILL OLDENBuRG FÖR 4:E GåNGE

Jag	och	pappa	åkte	till	Oldenburg	som	ligger	i	Tyskland	helgen	5-6	november.	Med	oss	åkte	också	An-
nika	Brånhede	och	Lili-Marlene	Karlsson	från	Hallandskatten.	Ett	till	gäng	från	Sverige	åkte	också	till	
Tyskland,	Kerstin	med	sina	barn	Andreas	och	Elin,	samt	Annika	Ljung	som	också	är	medlemmar	i	Hal-
landskatten.	
I vår bil hade vi 7 katter så det var rätt fullt! Även den här gången var det en stor djurmässa. Resan ned gick bra trots massa 
regn i Sverige och Danmark. Det var Freesenkatten som arrangerade som vanligt utställningen. På lördagen var det ca 120 
katter och det var Oriental korthår-Siames special. 

Ett glatt gäng från Sverige på Freesenkattens utställning i Oldenburg

I	kastratringen	var	det	8	katter	därav	7	katter	var	från	Sverige.	Min	Maine	Coon	hona	WC	S*Catsson’s	Stina	kom	på	1:a	plats.	
Hon blev även Bäst i Ras. De har ett helt annat uttagningssystem där än vad vi har i Sverige. Assistenter kommer ut med en 
domarens bästa lapp och man ska upp på direkten och sedan går det undan. Man får gå upp och visa sin katt för domarna, 
de röstar och sedan om man gått vidare slås man ihop med alla katter som har vunnit i samma hårlag. Alltså ungdjur, kastra-
ter, vuxna slås ihop och en av dom blir Best of Best i det hårlaget och sedan tävlar den katten om Best in Show. 

S*Cattson's Stina, 
Grand Internationell Premier

Master of Europe Celcius
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STjÄRNKATTENS 
RASKATTFÖRENING,

med säte på Västkusten. Föreningen bildades 1995 av 
tidigare	medlemmar	i	Föreningens	Bohuskatten.	

STJR	är	dotterförening	till	SNRF,	som	har	hand	om	stam-
bokföringen för STJRs medlemmar. 

Ordförande är Rose-Marie Kvillert 031 - 52 19 58

sekreterare Gun Gullberg  031 - 15 68 51

hemsidan har adressen http://stjarnkatten.ccisp.com

Buffalo's Aslan
Grand Internationell Premier

Buffalo's Marily Manson
Internationell Premier

Efter	att	allt	var	färdigt	så	ropade	Carl	Knelangen	upp	en	och	en	vem	som	har	vunnit	bästa	titlar	och	då	är	inte	domarna	med	
längre.	Man	blir	presenterad	och	får	priser	och	certifikatet.	WC	S*Catsson’s	tog	titeln	Grand	Internationell	Premier	och	blev	
även	bästa	kastrathona.	Buffalo’s	Aslan	tog	CAGPIB	och	domarens	bästa.	Min	mammas	katt	Buffalo’s	Marilyn	Manson	tog	
titeln	Internationell	Premier.	Michaela	Karlssons	huskatt	Celcius	tog	sitt	cert,	blev	Bäst	i	Ras	och	även	bästa	huskatt	hane.	
På	söndagen	var	det	Maine	Coon	special,	tyvärr	så	var	det	ej	många	Maine	Cooner	där.	I	kastratringen	var	det	10	katter	
den	här	gången.	På	4:e	plats	kom	Buffalo’s	Marilyn	Manson,	på	3:e	plats	kom	Annikas	huskatt	Findus,	på	2:a	plats	kom	Elins	
siames	och	på	1:a	plats	kom	en	tysk	Helig	Birma.	Huskatten	Celcius	blev	återigen	Bäst	i	Ras	och	bästa	huskatt	hane.	Min	
Buffalo’s	Aslan	tog	titeln	Grand	Internationell	Premier	och	domarens	bästa.	Min	S*Catsson’s	Stina	blev	bästa	kastrathona.	
Båda dagarna avslutades runt 18.00 tiden. Jag och alla andra som var med var väldigt nöjda med resultaten och det trevliga 
sällskapet. Hoppas det blir fler från Sverige som ställer ut nästa år. För vi syns väl där då? 

Hälsningar
/Maria Karlsson, Buffalo's 
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DEAR mEmBER OuTSIDE 
ScANDINAVIA

December and the darkest period of the year here in the north. Lucky 
we have the custom to put electrical candle lights in our windows and 
to decorate bushes and trees outside with light bowls too.

Christmas	is	soon	here	and	there	is	not	so	much	club	work	going	on	at	
the moment, except for pedigree applications of course. Louise is never 
free and I guess that this year can be the all-time high counting new 
pedigrees for kittens, transfers and cats from new members.

We are planning for our next show that will be a World Show in Upp-
lands Väsby north of Stockholm. We had our September show there 
and liked it very much, although everybody had to take their shoes off 
when	entering	the	hall!	Unfortunately	the	new	Sport	Center	in	Uppsala	has	decided	that	animals	are	not	al-
lowed whatsoever in their halls.

Anyway, first invitation is published here in the magazine and details are published at our web site www.snrf.
org and in Facebook.

We	are	also	preparing	to	participate	in	the	coming	General	Assembly	of	WCF,	which	takes	place	in	Essen,	Ger-
many on the 20-23 of January next year.  We have nominated some persons for the committee´s and also for 
the function of treasurer and hope for the best.

I	wish	you	all	a	Merry	Christmas	and	a	Happy	and	Prosperous	New	Year	2017!

KATTENS DAG På KATThEmmET
Lördgen	den	3	december	firades	Kattens	dag	på	Sam-
vetets	Katthem	i	utkanten	av	Uppsala.	

Det kom mycket 
besökare,	 som	 fi-
kade,	 köpte	 lotter,	
gick	tipspromenad,	
tittade	 på	 katterna	
och pratade pra-
tade	pratade	katt	-	
kan man förmoda.

Wiveca hade tagit 
på sig Agria-rocken 
och stod vid tunnan 
med	 ett	 paket	 (se	
stolen) som man 
kunde gissa vikten 
på. Bästa gissning-
en får paketet och 
dess innehåll.

Ett dignande bord med allsköns gosaker.

Trångt om "saligheten".



REKORDKATTER

För ungefär ett par år 
sedan sedan spreds ny-
heten över världen att 
Tiffany Two, världens 
bekräftat äldsta katt vid 
en ålder av 27 år, två 
månader och nio dagar 
lugnt avlidit i sitt hem i 
USA. Hur gammal kan en 

katt egentligen bli? Ja, sannolikt går väl den övre gränsen nå-
gonstans här. Kanske får vi i framtiden höra 
om en katt som blivit över 40 år men det 
lär nog dröja eftersom världens äldsta nu le-
vande katt enligt en artikel i Expressen från 
den	15	augusti	2015	är	Corduroy	i	Oregon,	
USA. Han lär vara drygt 26 år gammal om 
han fortfarande är i livet när detta skrivs.

Världens minsta katt lär vara lille Pixel en-
dast 13 centimeter lång och en vikt på cirka 
ett kg. Pixel tillhör rasen minimew munch-
kin som är världens kortaste kattras. Huru-
vida den finns i Sverige är mig inte bekant 
men för den intressserade finns det mer 
information på
www.minimewmunchkins.com/
home.html.

Det kan väl diskuteras om det är eftersträvansvärt att bli 
världens tyngsta katt eftersom det är förenat med sjukdo-
mar och lidande. Exempelvis den danske katten Tulle vägde 
som mest 19,2 kg men fick avlivas vid sex års ålder på grund 
av njurproblem. 

Saxar man vidare på In-
ternet så hittar vi också 
Pelle med sina 19 kg som 
enligt Aftonbladet från 
den 14 november 2003 
ska ha glufsat i sig nästan 
ett halvt kg torsk och lite 
torrfoder per dag.

Katter	kan	ju	också	bli	väldigt	långa	och	Maine	Coon-katten	
Stewie placerade sig i Guinness rekord-
bok med sina 1,2 meter från nos till 
svanstipp. Tyvärr dog denne ståtlige 
herre av cancer år 2013. 

Vem som är nu levande rekordhållare 
har jag inte lyckats identifiera. Kanske 
någon av  Mästerkattens läsare har en 
Maine	Coon,	eller	annan	ras	för	den	de-
len, som slår Stewies 123 centimeter. I 
så fall bör du kontakta Guinness rekord-
bok för justering av rekordet. För er 
som är uppfödare bör nämnas att den 
största kullen där alla överlevt bestod 
av hela fjorton små kissar. Kan någon 
utmana det? Rekordet bland råttfång-
ande katter lär vara Towser som vid sin 

död ska ha fångat nästan 29000 råttor! Ett av de högsta fallen 
från ett höghus som en katt råkat ut för och överlevt kan nog 
vara den olyckliga pälsboll som föll 32 våningar och endast 
fick en punkterad lunga och en bruten tand som sviter efter 
denna förfärliga lufttur. 

Säkert går det att hitta fler rekordhållare bland katter såsom 
dyraste katten, ovanligaste rasen, högsta katten, ovanligaste 
beteendet etcetera. Emellanåt betvivlar jag uppgifternas 
sanningshalt då skrönor lätt sprids med dagens snabba nfor-
mationsöverföring. Vissa berättelser kan säkert vara sanna 
men är källkritiskt svåra att säkerställa. Trots detta tycker jag 
att det ibland, om man tar rekorden med en stor nya salt, kan 
vara kul med rekord. Finns det månne några interna rekord-
hållare bland Mästerkattens läsare? Finns det kanske någon 
äldre kisse som numera pensionerats från utställningar och 
tillbringar sina sista år förnöjsamt spinnande i husses och 
mattes soffa? Kan Stewies 123 centimeter möjligen utmanas 
av någon i SNRF?

inskickat  av  Peter Lundberg

Många	kanske	tycker,	liksom	jag	att	det	ibland	är	roligt	och	intressant	att	
läsa Guinness rekordbok om största, äldsta, minsta, längsta, snabbaste etcetera. 
Själv minns jag från slutet av 1970-talet då jag läste i Guinness rekordbok att värl-
dens äldsta katt någonsin då var en svensk katt som uppnått en ansenlig ålder på 
dryga	30	år.	I	vår	tid	har	det	rekordet	dock	slagits	av	Cream	Puff,	född	1967,	som	
blev hela 38 år och tre dagar.
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ScOTTISh FOLD Och STRAIGhT

I SNRF	finns	flera	medlemmar	som	föder	upp	rasen	scottish	fold	och	scottish	straight.	I	förra	numret	
berättade	en	av	dem,	Fia	Oxenborg	om	sina	första	erfarenheter	med	att	ställa	ut	katterna.	Därför	kän-

des	det	logiskt	att	berätta	mer	om	rasen.	

Jag är ny uppfödare av Scottish fold, men har tidigare fött upp en annan ras, där just sundheten är det viktigaste. För oss  
som älskar rasen Scottish fold, är det rasstandardarden som fastställer hur vår ras ska se ut som är viktigast. För mig var valet 
enkelt, men självklart kan jag tänka mig att använda en brittisk katt någon gång. 

I början hade jag kontakter med många uppfödare som sade att det är fel att avla brittisk + Scottish fold eftersom att Scottish 
fold inte ska ha tunga, stora kinder och tyngre kropp och kortare svans.

Brittiskt korthår ska ju ha tung, kraftig kroppsbyggnad. De äldre hanarna känns igen på de karaktäristiska kindpåsarna. Krop-
pen är kort och satt, öronen små och ögonen är runda.

Scottish fold ska vara relativt satt och kort med relativt kraftig kropp och korta, stadiga ben. den är alltså mycket lik britten 
men absolut inte extrem. Den ska ha medium till något längre, rörlig svans samt god rörlighet i bakpartiet.

Om jag hade börjat med Scottish fold och avlat med brittisk korthår så hade jag kanske tänk annorlunda. Jag tycker att 
många har vackra, fina katter oavsett med blandningen brittisk + Scottish fold och Scottish fold + Scottish straight. Det 
viktigaste är sundheten, där jag gör mitt bästa för den vacka rasen ❤	Mina	är	PKD/fold	DNA	(gen),HCM.	Ingen	katt	eller	
hund/häst är 100% men vi avlar med friska djur. Och försöker göra det bästa

/Ann-Sofie Oxenborg, Backkebos uppfödning

hISTORIK 1

En kattunge med framåtvikta öron föddes 1961 på en 
bondgård i Skottland. Detta var grunden för denna 

nya ras, vars utveckling ibland har varit både lång och 
krånglig fram till den idag nutida scotten, där hälsan 
har en mycket framträdande plats.

Rasen är inte godkänd i SVERAK, men däremot inom 
WCF.	Rasen	har	två	olika	öronvarianter;	rakörade	och	
vikörade. Alla föds rakörade men en vikörad unges öron 
börjar vika sig vid ca 2-3 veckor. Om den ena föräldrer-
när vikörad, kan det statistiskt bli 50% vikörade ungar 
i kullen. Man parar alltid en vikörad med en rakörad. 
Aldrig två vikörade med varandra. 

Det	är	mycket	viktigt	att	alla	avelsdjur	ska	vara	kollade	för	HCM	och	PKD,	ev	röntgen	gjord	av	delar	av	skelettet	samt	blod-
grupperade och i vissa fall DNA-testade för foldgenen. Tyvärr kan en del scottish fold drabbas av broskdegeneration och få 
artrosliknande besvär.

Allmänt De ska ha en ugglelik look med stora, runda och uppspärrade ögon. Scottarna är lite smått kompakta men inte så 
knubbiga som en britt. Det är en ras med rundade former och mjuka linjer, samt ett vänligt och leende uttryck.

Temperament Scottish fold är trygga, milda och godmodiga katter. De är otroligt sociala och vänliga mot både människor 
och andra djur. Scottarna är smarta och finurliga och bär ofta saker i munnen. De är snabba i vändningarna men är sällan på 
högre höjd än soffryggar/fönsterbrädor. Den är en självständig katt, som vill vara med dig, men inte på dig (om du har haft 
en siameskatt förstår du vad jag menar). Scotten är en trevlig följeslagare genom livet, som nästlar in sig i ditt hjärta som 
ingen annan ras. Rasen är mycket intelligent, men visar det inte förrän de behöver det. De är lågmälda och lag en liten röst, 
hur mycket de pratar är individuellt. 

Huvud Runt ansikte med runda, vidöppna och stora ögon, öronen så tätt framåtvikta mot huvudet som möjligt. För en rakör-
ad scottish fold skall öronen vara vanliga upprättstående av medium storlek. Ögonfärgen bör harmonisera med pälsfärgen. 

Päls Tät, plyschig och spänstig, en aning mukare än enbrittpäls. Alla färger och mönster är godkända som både lång- och 
korthår, samt vikörad (fold) och rakörad(straight).

Kropp och svans Relativt kompakt men inte extrem. Relativt kraftig kropp, medium långa och stadiga ben. Mycket lik britten 
men en aning mindre extrem. Medium till något längre, rörlig svans. God rörlighet i bakparti.
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Öron På en vikörad ska öronen ligga så tätt som möjligt mot huvudet. Det är viktigt att de är mjuka och rörliga. Det kan finnas 
olika många vikningar på örat men antalet vikningar är inte avgörande för hur tätt öronen ligger.Och - en Scottish Fold hör 
lika bra som andra katter. Det vill säga bara när de vill höra!

ScOTTISh FOLD To Shorthair breeds

Body

The	medium	to	large	sized	cat	is	muscular	and	stocky.	Chest,	shoulders	and	back	are	broad	
and massive. 
The	legs	are	short	and	muscular;	the	paws	are	thick	and	round.	The	tail	is	of	medium	length,	
reaching	at		least	to	the	shoulders.	It	ends	in	a	rounded	tip.	It	should	not	have	thickened	
areas	or	stiffness	and	should	be	fully	flexible	up	to	the	tip.	The	neck	is	short	and	solid.

Head
The	head	is	rounded,	massive,	broad	with	a	firm	chin.	The	nose	is	short,	broad	and	straight.	 
The	profile	is	curved	(without	a	stop).	The	cheeks	are	full	and	round.	
The	large,	round	whisker	pads	give	definition	to	the	short,	pronounced	muzzle.

Ears
The	ears	are	small	and	forward	folded,	with	slightly	rounded	tips,	which	point	towards	the	
centre of the head.  
They	are	set	wide	apart	and	lie	flat	to	the	skull.

Eyes The eyes are large and round. They are wide set.  
Eye color corresponds with the coat colour.

Coat
The	coat	is	short	and	very	dense,	standing	off	from	the	body.	It	is	plush,	due	to	substantial	
undercoat.  
The texture is crisp, not woolly.

Colour	varieties
All	colours,	patterns	with	any	amount	of	white	and	pointed	colours	with	Siamese	points	
without	white	are	recognized.	The	description	of	colours	is	listed	in	the	general	list	of	
colours.

Faults
•	 Inflexibility	in	any	part	of	the	tail	is	a	severe	fault.
•	 ears	not	lying	flat	to	the	skull
•	 profile	with	stop

Breeding and  
registration

•	 Mating	between	Scottish	Fold	/	Highland	Fold	x	Scottish	Fold	/	Highland	Fold	is	not	
permitted.

•	 It	is	only	permitted	to	use	British	Shorthair	/	Longhair	and	Scottish	/	Highland	Straight	
for breeding.

•	 It	is	not	permitted	to	register	kittens	with	straight	ears	as	British	Shorthair	/	Longhair.	
They	must	be	registered	as	Scottish	/	Highland	Straight,	and	it	is	not	permitted	to	use	
these	kittens	for	breeding	British	Shorthair	/	Longhair.

Scale of points 
Body 10 points
Tail 15 points
Head 15 points
Ears 30 points
Eyes 15 points
Coat	texture	and	colour 10 points
Condition 5 points

En brunmaskad scottish 
fold - korthår

hÄR FÖLjER DEN RASSTANDARD 
SOm GÄLLER I WcF 
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Body The	medium	to	large	sized	cat	is	muscular	and	stocky.	Chest,	shoulders	and	back	are	broad	
and massive.  
The legs are short and muscular, the paws are thick and round.  
The	tail	is	of	medium	length,	reaching	at	least	to	the	shoulders.	It	ends	in	a	rounded	tip.	It	
should	not	have	thickened	areas	or	stiffness	and	should	be	fully	flexible	up	to	the	tip.	 
The neck is short and solid.

Head The	head	is	rounded,	massive,	broad	with	a	firm	chin.	The	nose	is	short,	broad	and	straight.	 
The	profile	is	curved	(without	a	stop).	The	cheeks	are	full	and	round.	 
The large, round whisker pads give definition to the short, pronounced muzzle.

Ears The	ears	are	small	and	forward	folded,	with	slightly	rounded	tips,	which	point	towards	the	
centre of the head.  
They	are	set	wide	apart	and	lie	flat	to	the	skull.

Eyes The eyes are large and round. They are wide set.  
Eye colour corresponds with the coat colour.

Coat The	coat	is	of	medium	length	and	very	dense,	with	substantial	undercoat.	It	is	crisp	and	does	
not	lie	flat.

Colour varieties All	colours,	patterns	with	any	amount	of	white	and	pointed	colours	with	Siamese	points	
without	white	are	recognized.	The	description	of	colours	is	listed	in	the	general	list	of	colours.

Faults •	 Inflexibility	in	any	part	of	the	tail	is	a	severe	fault.
•	 ears	not	lying	flat	to	the	skull
•	 profile	with	stop 

Breeding and  
registration

•	 Mating	between	Scottish	Fold	/	Highland	Fold	x	Scottish	Fold	/	Highland	Fold	is	not	
permitted.

•	 It	is	only	permitted	to	use	British	Shorthair	/	Longhair	and	Scottish	/	Highland	Straight	for	
breeding.

•	 It	is	not	permitted	to	register	kittens	with	straight	ears	as	British	Shorthair	/	Longhair.	
They	must	be	registered	as	Scottish	/					Highland	Straight,	and	it	is	not	permitted	to	use	
these	kittens	for	breeding	British	Shorthair	/	Longhair.

Scale of points
Body 10 points
Tail 15 points
Head 15 points
Ears 30 points
Eyes 15 points
Coat	texture	and	colour	 10	points
Condition	 5	points

En långhårig svartvit hane

hIGhLAND FOLD 	=	Scottish	fold	långhår,	Semi-longhair breed

Ingen scotte, men väl en som finner sig i det nesta
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ATT STÄLLA uT På 
en WcF-uTSTÄLLNING

LITE Om WcF

WCF	är	förkortning	av	World	Cat	Federation	och	har	sitt	huvudsäte	i	Tyskland.	WCF	är	en	världsom-
spännande	organisation	som	finns	i	alla	världsdelar.	WCF	är	uppbyggt	av	tre	typer	av	klubbar;	huvud-
klubb, patronageklubb och subklubb. En huvudklubb  ska ha minst 100 medlemmar och får rösta på 
WCFs	generalförsamling	(GA)	samt	ha	under	sig	flera	subklubbar.	En	klubb	kallas	patronage	så	länge	
den inte har godkänts på En subklubb är en mindre klubb (ex en del av huvudklubbens medlemmar 
som vill starta upp en klubb i annan del av landet) som inte har så många medlemmar. Dessa klubbar 
är självständiga när det gäller stadgar och vanlig föreningsverksamhet, men måste stambokföra via hu-
vudklubben. En subklubb kan heller inte arrangera egna utställningar utan göra det via huvudklubben. 
När	en	subklubb	blivit	stor	nog	(minst	100	medlemmar)	kan	man	ansöka	om	att	bli	patronageklubb.	
Det	innebär	att	man	har	en	huvudklubb	som	mentor	tills	man	får	möjligheten	att	ansöka	om	att	bli	
huvudklubb,	man	har	fortfarande	ingen	rösträtt.	För	att	bli	huvudklubb	måste	klubben	ansöka	och	bli	
godkänd	på	ett	GA-möte.
WCF	grundades	1987	av	Mrs	AnneLiese	Hackmann.	Under	dessa	år	har	WCF	växt	sig	allt	större	och	idag	finns	det	mer	än	
370	huvudklubbar	världen	över	och	dessutom	flera	hundra	patronageklubbar	och	subklubbar.	WCF	är	störst	i	Europa	och	
Ryssland, men finns även i Amerika, Sydamerika, Asien, Australien och i Sydafrika. I Sverige finns 2 huvudklubbar och 2 
subklubbar,	och	i	Norge	en	patronageklubb.	WCF	kom	till	Skandinavien	2010	och	det	var	gamla	Independentklubbar	som	
anslöt	sig	till	WCF.

WCF har ett utställningsreglemente som gäller alla medlemsklubbar, men man ha lite egna undantag. Reglementet finns på 
svenska på föreningarnas hemsidor.

Däremot finns ingen  central stambokföring, utan varje ansluten klubb sköter den på egen hand, med egna stambokförings-
regler.	Det	alla	måste	följa	är	WCFs	etiska	regelverk.	

uTSTÄLLNING
WCF	utställningar	skiljer	sig	inte	jättemycket	från	FIFe-utställningar,	WCF	har	lite	annorlunda	uppdelning	och	finaler.	I	WCF	
får	alla	organisationer	och	raser,	som	är	godkända	och	medlemmar	av	WCC	(World	Cat	Congress)	delta.	Det	innebär	att	vi	
har	Open	Doors,	vilket	är	bestämt	i	WCC	mellan	deltagande	organisationer	(FIFe,	WCF,	TICA,	CFA,	GCCF,	ACF,	NZCF,	SACC,	
CCC	of	A).

I WCF anmäler du din katt i olika hårlag beroende på vilken ras du har eller om du ställer huskatt. LH (Långhår), SLH (Semi 
långhår), KH (Korthår) och SOSH (Siames/Oriental). Man kan ha rasspecialer på utställningarna och då innebär det att just 
den rasen kan gå som eget hårlag. För detta krävs att det finns minst 15 katter i rasen anmälda till utställningen och jämt 
fördelat	i	ålder	(så	det	inte	är	15	vuxna	hanar).	Då	plockar	man	ut	den	rasen	ur	ex	SLH	om	det	är	en	MCO	special	och	så	
tävlar de om egna NOM för finalen. Om en ras har special så står det på inbjudan. Det är arrangjörsklubben som bestämmer 
om det kommer att vara specialer på utställningen eller ej.

På utställningen	får	katten	en	skriftlig	grundbedömning	och	ev	CERT,	man	får	också	veta	om	man	ska	komma	tillbaka	för	
NOM eller ej . När rasen är färdigbedömd så skall Bäst i ras (BIR) tas ut. Är det flera domare som har dömt rasen så tar 
varje domare ut sin bästa och sedan får dessa komma upp och så får domarna tillsammans plocka ut BIR. 

Finns	det	nog	många	av	samma	färg/mönster	av	rasen,	så	tar	man	ut	BIV	(Bäst	i	variant).	I	WCF	skiljer	sig	BIV	från	Fife	BIV.	
I	WCF	går	vi	på	färg,	dvs	det	måste	finnas	tre	av	samma	färg,	ex	blå,	svart,	brun,	choklad,	röd	sköldpadda	etc..	Om	det	inte	
finns tre av en färg så kan katterna fortfarande tävla om ett BIG (Bäst i grupp). Säg att du har 3 svarta, 2 blå, 1 röd. De tre 
svarta tävlar om ett BIV (I BIV möts alla, kattunge, kastrat, vuxen, de delas inte upp) den svarta som vinner BIV får då sedan 
möta	de	andra	katterna	(2	blå	och	1	röd)	för	att	tävla	om	bäst	i	grupp	(BIG)	Man	kan	säga	att	WCF	BIG	är	kanske	mer	som	
Fife BIV.

När grundbedömningen är klar, får man vänta och se om katten har blivit DB (Domarens bästa – motsvarar NOM). Vissa 
domare vill ha fram katterna som tävlar om DB igen för att plocka ut för varje klass. Vissa domare har bestämt sig vid 
grundbedömningen och tar inte fram katterna igen. DB-diplom delas ut på burarna under eftermiddagen när alla grundbe-
dömningar	är	gjorda.	Har	man	fått	ett	DB	så	är	man	vidare	till	final!	I	WCF	kan	även	huskatter	ta	titlar	och	tävla	om	Huskatt	
BIS.

I finalerna tas bästakatt ut i varje hårlag i denna uppdelning: Bästa hona och hane  3-6 mån, 6-10 mån, vuxen och kastrat. 
Detta motsvarar Fife BIS. Sedan möts hanarna och honorna i varje klass mot varandra så man får ut Bästa 3-6 mån (LH, SLH, 
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KH, SIA-OSH) ,(lika med de andra kategorierna) När man har gått igenom alla hårlag så har man kvar en Bästa ungdjur (3-10 
mån), Bästa vuxen och Bästa kastrat i varje hårlag.

Nu	kommer	hårlagen	att	mötas	mot	varandra,	så	att	alla	ungdjur	oavsett	hårlag	möts,	ex:	en	Perser,	en	MCO,	en	bengal	och	
en Siames. Dessa fyra tävlar om Bästa ungdjur totalt. När man gjort detta med alla kategorierna så har man kvar tre katter 
(ungdjur, vuxen, kastrat). Det kan vara tre Perser om det är så att de var de bästa katterna eller tre olika raser. Det beror helt 
på hur domarna röstat. Men det som är kvar är ett ungdjur, en vuxen, en kastrat. Dessa tre katter är då vad vi kallar BIS och 
dessa	sätter	domarna	poäng	på	så	man	placerar	dem	som	BIS	1,	2,	3.	Här	slutar	den	officiella	tävlingen	i	WCF,	men	alla	klub-
bar plockar alltid ut en BOB (Best of Best). Det är den katten som vunnit över alla andra katter på hela utställningen och det 
är den katt som blev BIS1. Eftersom en av de tre katterna som fått BIS kommer att bli BOB, så avslöjar man inte placeringen 
i BIS förrän efter BOB tagits ut.

WcF RINGAR
I	WCF	har	vi	även	ringbedöming.	Den	delas	upp	på	ungdjur,	vuxen	och	kastrat	(även	egen	huskattring	om	det	finn	många	
nog) även om den är iofficiell.

Det innebär att alla raser och hårlag möts i en ring. Domaren som håller ringen går snabbt igenom de deltagande katterna 
och gör anteckningar om varje katt. När han har gått igenom alla, så ska han välja ut sina 10 bästa katter. Detta gör att den 
katt som kanske blivit BIR/NOM/BIG etc i grundbedömningen inte nödvändigtvis behöver placera sig högt i en ring eftersom 
man då tävlar mot alla raser. De 10 bästa katterna ropas upp och domaren placerar dem från 10-1. Oftast brukar han prata 
om varje katt och varför den placerats. De katter som kommer 1 och 2 har sedan möjlighet att tävla vidare i högre ringar som 
finns på Worldshow (Masterring, Double Master, Triple Master etc). Ju högre ringar desto tuffare konkurrens eftersom alla 
som tävlar i en högre ring har placerats 1 eller 2 i en lägre ring.

Inom	WCF	finns	en	årets-katttävling	som	heter	Cat	of	the	Year.	Den	kan	WCF-medlemmar	tävla	i	och	man	får	poäng	för	pla-
cering	i	WCF	ringar	och	för	placering	och	tagna	cert	och	NOM		i	finalerna.	Ju	fler	katter	man	slår	i	en	WCF-ring	desto	högre	
poäng	kan	man	få	ihop.	Ex	om	det	är	40	katter	i	en	vuxen	WCF	ring	och	man	placeras	som	nr	5,	så	får	man	dels	poäng	för	5e	
platsen plus poäng för varje slagen katt. 

Eftersom det inte finns så många klubbar och utställningar i Skandinavien, reser man ofta utomlands för att kunna ta titlar. I 
Sverige	har	vi	lika	många	cert	från	Champion	till	Champion	of	Europe	(FIFe	Supreme)	som	FIFe.	Certifikat	för	titlarna	Cham-
pion	till	Champion	of	Europe	får	tas	på	alla	WCF-utställningar	samt	på	Independentutställningar	runt	om	i	Europa.	Däref-
ter	har	vi	två	titlar	till	och	dessa	är	Grand	Champion	of	Europa/Grand	Premier	of	Europe	och	World	Champion	alt	World	
Premier. För att ta dessa titlar måste man resa utomlands om man inte väntar in en World show,  där ett cert räknas som 
utländsk,	samt	så	måste	certifikaten	vara	tagna	på	WCF-utställningar.	World	show	får	varje	land	ha	en	gång	om	år.	I	länder	
som Ryssland och Kina får de ha flera eftersom länderna är så stora att, de har delats upp i regioner som då får ha varsin 
Worldshow	per	år.	En	gång	om	året	arrangerar	WCF	en	utställning	som	kallas	Cat	Olimpia		Denna	utställning	vandrar	mellan	
olika	länder	och	på	den	delas	även	ut	diplom	och	pokaler	till	katterna	som	placerat	sig	på	Cat	of	the	Year	listan.

Det	finns	en	facebook-grupp,	där	man	lägger	ut	inbjudningar	till	utställningar.	Sök	på	namnet	"WCF-	Info,	shows	and	sto-
ries".	Alla	utställningar	finns	också	listade	på	WCFs	hemsida	under	"http://www.wcf-online.de/WCF-EN/showtermine/DE-
2017.php"
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VETT Och ETIKETT FÖR KATTER
av Peter och Anneli Lundberg

Ä r  det tvunget att gå in i sandlå-
dan klockan tre på morgonen och 

göra ”the big one” för att sedan ljud-
ligt och frenetiskt krafsande försöka 
täcka över eländet i minst en kvart? 
På morgonen upptäcker vi att den il-
laluktande klutten inte alls blivit täckt 
eftersom det ohyfsade djuret har lyck-
ats krafsa ut all sand på golvet bredvid 
sandlådan. 

Så inte nog med att vår nattsömn är 
förstörd av det högljudda krafsan-
det och odören, vi har också ett helt 
”grustag” att städa upp från golvet. 
Vi tycker också att de kunde visa lite 
hänsyn och se till att kräkas i lådan 
eller åtminstone på plastmattan i hal-
len. Men nej då. Är det en kräkning 
på gång så ska de genast styra stegen 
mot närmaste pälsmatta, helst en riktig 
fluffig, en sådan där med långa hår. 

Var och envar kan ju tänka sig jobbet med att göra ren den 
mattan. Sedan har vi ju dessa vansinnesrusningar genom 
hallen till vardagsrummet och vidare till sovrummet. Varför 
kan inte dessa pälsförsedda raketer anpassa sig till alla an-
dras hastighet? Man springer inte inomhus! Man går på ett 
varsamt sätt så att människor inte blir omkullsprungna. 

Och veterinärbesöken, de ligger ju i en kategori för sig. Var-
för ska det sjåpas så förfärligt i väntrummet med dessa kata-
strofjamningar? Försöker de sända ut någon slags nödsignal 
till hela grannskapets kattmobb eller vad? Bara för en liten 
ynka vaccinationsspruta. Dessförinnan har ju den lilla mist-
luren gjort allt för att på bilresan på väg till veterinären göra 
oss alla mer eller mindre döva. 

Ännu värre blir ju situationen när vi valt att åka kommunalt 
med den oborstade varelsen. Den svenska återhållna irrita-

tionen i bussen och de sura blick-
arna från medresenärer får oss 
att fundera om det inte är bättre 
att bli döv i bilen i stället. Visst 
vore det tacksamt om våra katter 
kunde lära sig lite hyfs. 

I samband med att vi gjort en 
del efterforskningar i ämnet så 
har vi fått förmånen att ta del av 
kursinnehållet i en kurs i vett och 
etikett med den norska kattlivs-
experten Birma Sphynxskog som 
vill lyfta fram några viktiga as-
pekter av gott uppförande bland 
katter. Hon skriver bland annat 
följande;	

”Katten ska efter genomgången 
kurs besitta följande kunskap 
och färdigheter: behärska de 

vanligaste förbuds- och påbuds-
skyltarna både inomhus och utomhus t.ex. ”förbud mot 
signalhorn”, ”obehöriga äga ej tillträde” och ”minsta hastig-
het” inte följa med någon på toaletten uträtta sina behov 
vid lämpliga tidpunkter och då endast för ändamålet avsedd 
plats samt iaktta största möjliga försiktighet vid täckning av 
utsläpp, uppträda lugnt och behärskat vid allmänna platser 
såsom väntrum hos veterinär samt kommunala färdmedel 
aldrig gensvara på lockande jam- och brölljud från främlingar 
hälsa artigt på medtävlarna vid utställningar vilket utesluter 
alla klösningar och morranden” 

Men, oavsett vett och etikett kan man tycka att våra katter 
är som bäst när de får vara som de djur de är. Vi älskar dem 
i alla fall. När allt kommer omkring så är ju ändå katterna 
rätt mysiga och det är ju trots allt så lite som behövs för att 
de små pälsbollarna ska känna sig tillfreds med livet tillsam-
mans med oss. Vad går upp mot att sitta i soffan med en liten 
trött, mätt och förnöjsamt spinnande kisse? I den stunden 
är allt stök och tjorv med kattsandlådor, veterinärbesök och 
annat glömt och förlåtet.

Nää...nu	vill	vi	mana	till	ordning	i	ledet	hos	våra	katter!	Vi	måste	göra	något	åt	alla	dessa	ohyfsade	var-
elsers	framfart	i	vår	vardag.	Det	går	ju	allt	som	oftast	inte	ens	att	gå	på	toaletten	i	fred.	Så	fort	man	stängt	
dörren	om	sig	så	sitter	där	en	lurvig	sak	och	jamar	högt	och	försöker	med	tassen	karva	sig	genom	den	
låsta	dörren.	Varför	kan	dessa	katter	inte	försöka	visa	någon	hänsyn	och	vänta	på	sin	tur	eller	vad	det	nu	
är	de	vill	göra	på	toaletten?	Sätter	man	sig	ner	för	att	läsa	tidningen	så	vips	är	det	en	svansförsedd	typ	där	
bakom som boxar uppfordrande mot den. De där storögade pälshögarna kan väl inte ens läsa. Eller kan 
de	kanske	det?	Har	de	måhända	uppmärksammat	Whiskas-reklamen	på	tidningens	baksida?	Sedan	har	
vi	deras	toalettvanor.	

Mästerkatten	3	-2016

18



Mästerkatten	3-	2016

19

CHAMPION
Rozehip's For your Eyes Only, BRL

Anita Medqvist-Göthlund

CHAMPION
Aramis Denny Moor, BRL
Anita Medqvist-Göthlund

CHAMPION
Rozehip's Purple Rain, BRL
Anita Medqvist-Göthlund

PREMIER
Rozehip's Macchiato, BRL
Anita Medqvist-Göthlund

CHAMPION
Mixed Beatief Elton John, BRL

Elin Morgensterns

PREMIER
SE*Kommissariens Elusive Offende, MCO

Maarit Jonsson

CHAMPION
Gefjon Trud, NFO
Familjen Sterner

CHAMPION
Khayal Quanisha, BEN

Tina Sjöberg

PREMIER
S*Palace&Mains Cherry Garcia, BRI

Berit Magnusson

PREMIER
Kentuckygårdens Dancing Queen, BRI

Berit Magnusson

CHAMPION 
Silverblommans Choklad Puck, EUR

Mia Isaksson

CHAMPION
Turquoise Epke Basari, GRX

Eine Palm

PREMIER
GoodWibes Totilas, OSH

Anna Andersdotter

PREMIER of EUROPE
NamSooks LillyRose, SIA

Anna Andersdotter

INTERNATIONELL	CHAMPION
GoodWibes Maleficent, SYS

Anna Andersdotter

TITELKATTER
I uPPLANDS VÄSBY 10-11 SEPTEmBER

Grand Internationell Premier 
WC *Catsson’s Stina, MCO

1a plats i kastratringen
Maria Karlsson

Grand Internationell Premier
Buffalo’s Aslan, NFO

 Maria Karlsson

Internationell Premier
Buffalo's Marilyn Manson, MCO

Irene Karlsson

PREMIER
Mångårdens Axel, NFO

Maria Karlsson

CHAMPION
Ker Bihan Yamaica, BRI

Familjen Guézennec-Östvik

I VARBERG 15-16 OKTOBER

I OLDENBuRG I NOVEmBER
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WCF World ShoW 
SWeden 2017!

Välkommen till WCF World ShoW
13 – 14 maj 2017

StockholmS hundSportcentrum
upplandS VäSby 
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inbjudna domare:

MRs	TATjANA	CERNoVA,	LV
MRs	BEVERLy	ELiAN,	Ro

MR	DANiEL	CouNAssE,	BE
MR	TiNo	ECKhARDT,	FR

MR	ALBERT	KuRKowsKi,	PL

FLER	DoMARE	KoMMER..

sE	ViDARE	VÅR	KoMPLETTA	iNBjuDAN	PÅ	VÅR	hEMsiDA

SVERIGES NYA RASKATTFÖRENING

mAGNIFIcATS - RumÄNIEN

STjÄRNKATTENS RASKATTFÖRENING

FÖRENINGEN SAmVETET

ADRESSBYTE
Om Du hAR BYTT POSTADRESS ELLER 

 
EmAILADRESS 

hÖR AV DIG TILL SEKRETERAREN 

SEKRETERARE@SNRF.ORG
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juLEN ÄR FARLIG
FÖR KATTER

Nu	närmar	 sig	 julen	med	 stormsteg.	Det	 är	 en	ehelg	 fylld	 av	 glitter,	 julgranar,	 vackra	blommor	och	
choklad.	Men	vi	får	inte	glömma	bort	att	tänka	på	vad	allt	det	här	också	innebär	för	våra	4-benta	famil-
jemedlemmar. 

 
chOKLAD 
innehåller	teobromin,	ett	ämne	som	hämmar	specifika	
receptorer.	Detta	sitmulerar	nervsystemet	och	hjärtat.	
Olika typer av choklad innehåller olika mycket teobromin. 
Generellt	kan	sägas	att	ju	bittrare	choklad,	desto	
mer	teobromin.	Symptom	på	chokladförgiftning	är	
hyperaktivitet,	ökad	hjärtfrekvens,	skakningar,	diarré	
och/eller kräkning och i värsta fall akut död pga påverkan 
på	hjärtat.	Det	finnsn	ingen	specifik	antidot.	Snabbt	in	
till	djursjukhus	för	att	kräka	katten	och	ge	kol.	Det	kan	
behövas	hjärtmedicin	för	att	kontrollera	hjärtrytmen.

BITTERmANDEL
som	innehåller	cyanid,	är	mycket	farligt.	Cyanid	’binder’	till	celler	och	blockerar	deras	upptag	av	syre	från	blodet.	
Blodet	syresätts	men	det	kan	ej	tas	in	i	cellerna.	Bittermandel	finns	i	mandelkubb.	Symptom	kan	ses	10-15	min	

efter	intag:	Ökad	andningsfrekvens,	andningssvårigheter,	
mycket	ljusröda	slemhinnor	(pga	att	blodet	har	en	så	pass	hög	
syrehalt), påverkat mentalstatus pga syrebrist i hjärnan, kollaps 
och plötslig död.

BuLLDEG 
kan vara livshotande. Den jäser i magen pga kroppsvärmen och 
etanol	produceras	under	jäsningsprocessen.	Symptom:	Kraftig	
buksmärta, uppsvälld buk, kräkning, okoordinerade rörelser, 
nedstämdhet.

RuSSIN Och VINDRuVOR.
Tänk	på	att	för	våra	husdjur	är	russin	inte	godis!	Man	vet	ännu	inte	vad	den	giftiga	substansen	är.	Russin	och	druvor	
kan	ge	akutnjursvikt.	Det	finns	rapporterat	att	så	litet	som	6-8	druvor	kunnat	orsaka	njursvikt	hos	en	mellanstor	
hund.	Katter	är	ännu	känsligare	och	3	g	russin/kg	kroppsvikt	är	livshotande!	Symptom:	Kräkning,	nedstämdhet,	
buksmärta,	ökad	törst,	ökat	kissande	alt.	inget	kissande.	Det	finns	ingen	specifik	antidot.	Understödjande	behandling	
och aggressiv vätskebehandling krävs. Djur som inkommer i akut njursvikt har mycket dålig prognos för överlevnad 
trots behandling.

SNÖREN, GLITTER Och ANNAT juLPYNT: 
Det	är	vanligt	att	katter	äter	olämpliga	saker	som	stoppar	
upp	i	tarmsystemet	vilket	kräver	operation.	Snören	
och	glitter	fastnar	och	gör	att	tarmarna	blir	uppträdda	
=	operation.	Om	katten	bajsar	ut	snöre,	dra	ALDRIG	ut	
det!	Klipp	av	och	låt	katten	bajsa	ut	det	successivt.	Har	
katten	lyckats	få	i	sig	vassa	föremål	som	t	ex	nålar	från	ett	
pepparkakshus: ge sparris. Nålar passerar förvånansvärt 
ofta	utan	problem.	Däremot	är	tråd	ett	större	problem.

juLSTjÄRNA
nämns	ofta	som	väldigt	giftig	men	det	finns	mycket	få	rapporterade	fall	om	problem	hos	djur.	Symptom	på	att	
katten	tuggat	på	julstjärnan	är	vanligtvis	en	retning	i	munhåla	och	svalg,	kräkning	och	diarré.	Eftersom	retningen	
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i	munhåla	och	svalg	kan	göra	att	katten	matvägrar	är	det	ett	större	
problem	än	giftet	från	växtsaften.	Våra vanligaste lökväxter, som t ex 
hyacint,	är	också	en	fara	för	katten.	Tänk	på	att	även	den	lök	som	finns	i	
de	flesta	barnmatsburkar	är	skadligt	för	katten.	Ge	aldrig	din	katt	något	
som innehåller lök/vitlök.	Detta	gäller	även	torkat	lökpulver	som	är	mer	
koncentrerat och därigenom skadligare.

juLGRANSFOTEN
Och	sist	men	inte	minst:	för	katten	kan	julgransfoten bli en ny lockande 
vattenskål.	Tänk	på	att	inte	använda	växtnäring!	Även	julgranskulor	och	
annat	pynt	i	granen	är	framför	allt	för	kattungar	helt	oemotståndliga.	
Plastkulor	är	bättre	än	glaskulor.	Häng	de	ömtåligaste	prydnaderna	högst	
upp.	Har	du	en	riktigt	livlig	katt	kanske	du	ska	fundera	på	att	förankra	din	
julgran. Krossade julgransljus och prydnader är en fara för små tassar.

Källa:	Leg.	Vet.	Claire	Nicol,	Regionsjukhuset	Bagarmossen,	föreläsning	
2009-12-02

Av	egen	erfarenhet	vet	jag	att	konstgjord	gran	är	farlig	för	katten.	Min	
mammas    Jocke tuggade i sig "barr" från en sådan, och blev förstoppad. Vi har dock tur, som kom på den ljusa idén 
att	ge	honom	matolja	-	minns	inte	vilken	sort	-	så	att	han	fick	ur	sig	eländet.	Vi	visste	nämligen	inte	från	början	varför	
han	inte	lyckades	göra	ifrån	sig	på	lådan,utan	upptäckte	detta	efteråt.	Vi	bara	gissade,	och	hade	sådan	tur	att	det	
fungerade och inget särskilt hände. 

Det	här	bevisar	ju	bara	att	allting	har	flera	sidor,	både	bra	och	dåliga.

Sirkka-Liisa

WcF-uTSTÄLLNINGAR 2017
 Mars ................25 - 26 ............ FHK .........Varberg ................................... dubbelutställning
 Maj ..................13 - 14 ............ SNRF .......Upplands Väsby ...................... World Show
	 Augusti ............26 - 27 ............ ORKK .......Solbergelva ............................. dubbelutställning
 September .......23 - 24 ............ SNRF ....... Rasbo Uppsala ....................... dubbelutställning
 Oktober ...........21 - 22 ............ FHK .........Varberg ................................... dubbelutställning

 när	du	vill	ställa	ut	på	andra	WCF-klubbars	utställningar,	
i	Sverige	eller	utomlands,	skicka	anmälan		till:

ALExANDRA hOLmGREN
WEmEVÄGEN 9, 136 71  VENDELSÖ

alexemt@hotmail.com

ANmÄLNINGARNA KAN SKIcKAS IN VIA EmAIL!
På	WCFs	hemsida	under	Show	Dates	publiceras	alla	WCF-utställningar	i	hela	världen.	

Där	hittar	man	datum	och	plats	för	utställningar	i	t	ex	Estland,	Lettland	och	Tyskland.
Via länk på SnRFS hemSida kan du anmäla dina katteR on-line till 

VåRa egna utStällningaR.
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TÄNK På SAmVETET Och 
NYA KATThEmmET I 

uPPSALA

PG 21 06 13-6

KATThEmSKALENDRAR 2017

Här	 några	 exempel	 på	 katthems-ka-
lendrar.	 Det	 finns	 helt	 säkert	 många	
fler,	med	tanke	på	hur	många	katthem	
det	 finns	 runt	 om	 i	 landet,	 10	 st	 bra	
Stockholm.

SNRF	 har	 valt	 att	 sponsra	 Samvetets	
kalender	 främst	beroende	på	att	 för-
eningens säte är i Uppsala. 
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Susanne

KATTRÅDGIVARE
FourFriends samarbets-
partner Susanne Hellman 
Holmström.

följ oss gärna!

Uppfödare? För dig finns speciella upp-
födarrabatter  Anmäl dig till uppfödar-
klubben på hemsidan eller kontakta 
Sofie Lönn på sofie@lupus.se, eller ring 
021-471 72 17.

Visste du att vi även har en närings-
rådgivare som du kan ställa din fråga 
till? Meri Hakkarainen hjälper dig på 
meri@lupus.se Eller ring 021-471 
72 10.

- Mycket kött -> mätt katt

- Kycklingfett -> pälskvalitet

- Aloe vera -> glad mage

Svenskt recept anpassat till skandinaviska katters behov!
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OSLO RASEKATTKLuBB - ORKK
http://home.no/orkk/ 

Ordförande Anne Hoffsbakken +47 95 92 03 60
  godis2@online.no

Sekreterare  Wibekke Berge  +47 95 76 80 62
  wibekke_berge@yahoo.no

FÖRENINGEN SLOTTSKATTEN
med säte i Småland

Ordförande: Björn Aniansson

E-postadress: slottskatten@gmail.com

SVERIGES NYA RASKATTFÖRENING - SNRF - SE SIDAN 2

SNRF:S DOTTERFÖRENING:

STjÄRNKATTENS RASKATTFÖRENING - STjR
http://stjarnkatten.ccisp.com

Ordförande Rose-Marie Kvillert 031-52 19 58
  loreleis1984@hotmail.com

Sekreterare Gun Gullberg  031-15 68 51
  gun.gullberg@telia.com

GEmENSAm hEmSIDA:     WWW.WcFNORDIc.SE/

WEBBmASTER: mIchAELA KARLSSON

****************************

FÖRENINGEN hALLANDSKATTEN - FhK
http://www.hallandskatten.com
Ordförande  Ann Öberg - 0340-430 06
ann.oberg@blixmail.se

KuSTKATTEN - KKN
http://kustkatten cybersite.nu/ 
Ordförande Anita Salo
demitos01@hotmail.com

WcF-FÖRENINGAR I SKANDINAVIEN uTANFÖR NORDISKA WcF-SAmARBETET!
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ABY-& SOmALIRINGEN
www.abysomali.se

ABYKLuBBEN
www.abyklubben.com

BENGALKATTEN
http://www.bengalkatten.nu/

BIRmASÄLLSKAPET
www..birma.se

BRITTSÄLLSKAPET
www.brittsallskapet

BRITTRINGEN
www.brittringen.se
 
BuRmAKLuBBEN
www.burmaklubben.com/

BuRmAALLIANSEN
www.burmaalliansen.se/

EuROPERINGEN
www.europeringen.se/
FÖRENINGEN VANGORAN
www.vangoran.com/

RASRINGAR
mAINE cOON KATTEN
www.mainecoon-katten.se/

NORDISKA RExRINGEN
www.rexringen.nu

OcIS-OcIcATS OF ScANDINAVIA
www.ocicat.se/

RAGDOLLKLuBBEN
www.ragdollklubben.com/

RuSSIAN BLuE KLuBBEN
www.russianblueklubben.se/

ScANDINAVIAN RAGDOLL cLuB
www.scandinavianragdoll.com/

SIgNEringen
www.signeringen.se

SIAmES-& ORIENTALGRuPPEN
www.sogrupp.se

SILVER NEWS 
www.silvernews.se/

med ReSeRVation FöR ändRingaR! häR gäRna aV 
dig om något inte StämmeR

SKANDINAVISKA KORATRINGEN
www.koratringen.com/

SKOGKATTSLINGAN
www.skogkattslingan.com/

SVENSKA OcIcATFÖRENINGEN
www.sofocicat.se/

SPExuS
rasring	för	raserna	perser	och	exotic
www.spexus.se

ShYNx!
www.softskins.net

SÄLLSKAPET SIBIRISK KATT
www.sibiriskkatt.nu/

ThE mAINE cLuB
www.themaineclub.se/



Olyckor handlar inte 
bara om svarta katter.

Ring 0775-88 88 88 eller gå in på agria.se
Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.

Agria Veterinärvård ger din katt trygghet livet ut: 
ersättningsbeloppen minskar inte när katten blir äldre.
Försäkrar du din katt innan den blir fyra månader får du 
det mest omfattande skyddet till 30 % rabatt första året.
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