
 

NYHETSBREV 
Eftersom det inte blev något MästerKatten nr 2, 

så kommer det här nyhetsbrevet istället. 
Hej i sommarvärmen! 
  
Anledningen till det uteblivna numret är helt enkelt bristen på material. Att endast skriva om utställningen och lägga ut 
lite bilder, är inte bra.  
  
Hoppas på bättre tillströmning till det som kommer att bli ett dubbelnummer senare, i slutet av sommaren. 
 
Stambokföring 
Som de flesta förmodligen redan vet, är det ett väldigt tryck på stambokföraren. SNRF har gott om uppfödare, och i år 
har fler kullar än på länge fötts. Dessutom har kullarna varit stora.  
Om föräldrakatterna finns i databasen, går det snabbt att få fram stamtavlorna, men om det handlar om 
omregistreringar, så blir det genast värre. Att importera katter från utlandet innebär väldigt ofta ett detektivarbete, så 
alla stamtavlor ingalunda innehåller all den information som krävs.  
Hur som helst, så jobbar stambokföraren så snabbt hon bara kan, men inte ens hon kan göra underverk.  
  
Utställningar 
Utställningen i våras gick bra, trots att vi hade en helt ny lokal och inte visste vad som gällde. Vi har bara fått höra 
positiva saker. Det är också därför som vi ska boka samma lokal till maj nästa år. Datumet vi fått godkänt från WCF är 
25 och 26 maj. Tidigare gick inte.  
Utställningen blir en World-sådan och nu är vi i full gång med att boka domare.  
  
Den 18 och 19 augusti ska Happy Cat Club ha sin allra första internationella utställning i Arboga.  
Hoppas på stor tillströmning av katter. 
  
ORKKs utställning är den 8 och 9 september i Solbergelva, utanför Drammen. 
  
FHKs höstutställning blir 12 och 13 oktober i Varberg som vanligt. 
  
Vår egen höstutställning är bokad till den 3 och 4 november - senare än någon gång tidigare. Efter att med ljus och 
lykta ha letat efter lokal till hösten, hittade vi med hjälp av HCC-folket en hundsporthall i Kungsör. 
  
Hoppas alla får en fortsatt trevlig sommar! 
  
/Sirkka-Liisa 
  

 
 


