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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                  
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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!

Ahlberg, Marie
Angergärd, Pamela
Aronsson, Åsa
Bergman, Amanda
Brandt, Tommy
Gustafsson, Irina
Johansson, Annika

Lidbeck, Tommy
Lotström, Susanne
Lundin,	Carina
Lundgren, Madeleine
Nygren, Rose
Segerstad Löfstedt

åRSmÖTE 2017

pRELImINäRT DATum FÖR 
åRSmÖTET

25 FEBRuARI, KL 12.00

pLATS: AGRIAS KoNToR I 
uppSALA

Mer info  i kommande nummer
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oRDFÖRANDEN 
hAR  oRDET 

Hej alla medlemmar!

Vi har verkligen en fantastisk september månad i år. Sommaren håller sig kvar och solen skiner varje dag.  Och jag själv har 
fått tre nya ”familjemedlemmar”; Mamma rådjur med två ungar har helt enkelt flyttat in i min trädgård och det är inte så bra 
för blommor och rabatter, men desto mer underhållning direkt utanför fönstret.  Kiden leker och jagar varandra på gräsmat-
tan och mamman lägger sig i gräset och tittar på. Mat finns också i form av nedfallna äpplen, som går att kalasa på.  

Ungefär 170 katter totalt kom till vår utställning i Upplands Väsby och hundsportcentrum. Det var ju en helt ny lokal och 
miljö och det fungerade över förväntan bra. Lokalen (i ett jättestort tält) användes till två tredjedelar och vi hade gott om 
plats för domare, ringburar, alla utställare och MeKatts jättestora butik. 

Lite speciellt med lokalen, som till vardags är träningslokal för hundar, var den mjuka gummimattan som golvet var täckt 
med. Eftersom den är ömtålig och förmodligen väldigt dyr, är det inte tillåtet att gå på den med samma skor som man har 
på sig utomhus. Alltså fick alla byta skor vid ut- eller ingång, ta på sig skoskydd eller helt enkelt vara barfota! På grund av 
det varma vädret var det många som valde det senare alternativet och det var festligt att se folk i bara strumporna eller helt 
barfota hela dagarna på utställningen.

Katterna som ställdes ut var alla fantastiskt fina och fick mycket beröm av domarna efteråt. Mest var det britter, britter och 
britter igen! Långhåriga och korthåriga har de blivit den mest populära rasen just nu.

Vann Best in Show på lördagen gjorde en förtjusande ung, vit Perser, Boggies Elias ägd av Britt-Marie Andersson från Hal-
landskatten och på söndagen erövrades högsta titeln av ”hemmasonen” Pen-Tom’s Alvaro, mera känd som Lillen. Lillen är 
en mäktig blå Brittisk korthårshane ägd av Louise Guézennec och Vibeke Östvik. 

Det	anordnades	också	WCF-ringar	för	ungdjur	och	vuxna	på	lördagen	och	för	kastrater	och	huskatter	på	söndagen.	

En jättestor eloge och stort tack till alla som hjälpte till att packa ihop på söndagen. Det var helt rent efter bara en timma! 
Också ett stort tack till personalen vid hundcentret, som hjälpte till på alla sätt med allt mellan himmel och jord och alltid 
på lika gott humör!

Nästa gång till våren 2017 hoppas vi kunna hälsa er alla välkomna till den ”nya Allianshallen” i norra delen av Uppsala och 
till en World Show.  

Tyvärr blir det inga fler utställningar i den "nya Allianshallen, man har infört djurförbud. (red. anm.)

Källbokatterna njuter av de sista sommardagarna med mycket utespring i kattgården och med full koll på fåglar och rådjur. 
På kvällarna börjar det dock bli kyligt, så då är bästa platsen mattes knä i soffan eller en skön säng. Då kramas vi!

En	trevlig	och	fin	höst	önskar

Wiveca
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BIoLoGISKT ANpASSAD...

Alla levande organismer har uppstått via evolution. Deras 
kroppar har anpassats till den miljö de har levt i. Tamkatten 
har evolverat till en strikt köttätare (14) och den livnär sig än 
idag på sin ”evolutionära föda”, smågnagare. Kattens prefe-
rens för smågnagare är antagligen skälet till att katten domes-
ticerades.(13) Vad innebär det då att vara en strikt köttätare? 
Jag tänker inte gå in i några detaljer utan jag nämner här bara 
några exempel på vad det betyder rent fysiologiskt. Om vi 
börjar i munnen så har den vuxna katten där 30 stycken7 syl-
vassa tänder som med lätthet håller fast bytesdjur, sliter bort 
kött och krossar ben. Den saknar tuggytor att mala med och 
den kan inte heller röra käkarna i sidled10, något som behövs 
för att kunna utföra de typiska tuggrörelserna. 

Katten saknar även det kolhydratspjälkande enzymet amylas 
i sin saliv10. I levern saknas ett av de enzym som behövs för 
att kontrollera höga halter glukos.(9, 14) Bukspottkörteln pro-
ducerar mindre kolhydratspjälkande amylas än t.ex. hunden, 
katten har relativt lite kolhydratspjälkande enzymer i även i 
tunntarmen och tunntarmen i sig är väldigt kort. (1 0) Kattens 
tunntarm är runt 1,1 m lång jämfört med människans som 
är runt 7 m lång6 och eftersom den största delen av absorp-
tionen av näring sker i tunntarmen vill det till att maten är 
lättsmält i en tarm om bara lite mer än 1 meter. En liten mus 
är just detta, lättsmält och den innehåller allt katten behöver 
för att fungera normalt. BARF handlar om att efterlikna dju-
rets ursprungliga föda, i det här fallet en liten gnagare efter-
som det är det katten är gjord för att äta.

… Rå FÖDA

Jaha, nu har jag argumenterat för att katten behöver äta djur, 
eller i alla fall varför den inte kan leva på vegetabilier. Varför 
ska då maten ges rå, kött kan ju bära på smittor? Tillagar du 
köttet försvinner en del av näringsämnena (t.ex. åker vat-
tenlösliga näringsämnen som taurin och B-vitaminer ut med 
kokvattnet) och smältbarheten kan påverkas negativt.(2 )

Näringsvärdet blir helt enkelt sämre vilket i sin tur kräver till-
skott av de näringsämnen som försvinner eller blir svårare 
för katten att tillgodogöra sig. Ska du ge tillskott behöver du 
veta ungefär hur stor näringsförlust tillagningen har orsakat 
så att du vet vilka och hur mycket tillskott katten behöver. 
Upphettning förändrar även strukturen i ben5 vilket kan leda 
till förlust av näringsämnen samt att benen kan bli hårdare 
och därmed öka skaderisken. Att tillaga maten är lite som att 
gå över ån efter vatten. 

hYGIEN

Det är självklart väldigt viktigt att vara noga med hygienen 
när rått kött används. Rått kött kan innehålla bakterier av 
olika slag (t.ex. Salmonella spp. och Campylobacter spp.), pa-
rasiter (t.ex. trikiner) och koccidier (t.ex. Toxoplasma gondii) 
men i Sverige kan vi vara glada över en fantastiskt hög livs-
medelskvalité så risken för smitta är väldigt liten. Dessutom 
är den friska katten väldigt motståndskraftig. När det gäller 
campylobacter kan infekterade katter vara helt asymptoma-
tiska dvs. de blir inte sjuka.11 Motståndskraft till trots, håll dig 
till svenskt och livsmedelsbesiktigat kött och var noga med 
hygienen. Tvätta händerna med tvål och vatten både före 
och efter att du har hanterat kött samt självklart efter att du 
har rensat kattlådan. 

Kött ska förvaras kallt (i kyl eller i frys) så att inte eventuella 
bakterier kan växa till sig och orsaka skada. Bakterier kom-
mer du nämligen onekligen att få med dig hem med köttet, 
de fnns överallt men alla bakterier är inte skadliga och även 
av de skadliga krävs en viss smittdos för att orsaka sjukdom. 
Goda bakterier, probiotika, har du antagligen hört talas om 
och det har faktiskt visat sig att hundar av raser som drabbas 
av atopisk dermatit i stor utsträckning löper hälften så stor 
risk att drabbas av problem om deras mammor fått hemgjord 
mat under dräktigheten och antagligen beror det just på att 
dessa hundar får i sig goda bakterier med maten (hundarna i 
studien åt dock tillagad mat t.ex. matrester)8.

ATT GÖRA EN muS

Det är självklart väldigt svårt att sätta samman en kost som 
exakt avspeglar allt det en mus innehåller, om du inte är in-
tresserad av att ge din katt hela möss. Det går att köpa fo-
dermöss i djuraffären och ge till innekatten (utekatten kan 
du antagligen inte hindra från att fxa eget käk), men för den 
som inte kan eller vill göra det behövs något slags recept. 
Mitt standardrecept är:

• 75% kött
• 10% ben (dvs. ben utan kött)
• 10% övrigt (inälvor, äggula, grönsaker, fsk, yoghurt mm.)
• 5% lever

Det motsvarar ungefär vad en mus innehåller3. Dessutom 
innehåller maten nästan allt det vatten katten behöver. För-
sök att variera mellan olika sorters kött och lever. Olika sor-
ters kött har olika näringsinnehåll, de kan t.ex. innehålla olika 
halter järn eller skilja sig åt i aminosyrasammansättning.(4) 

Det finns inte så många sorters ben som katter klarar av att 
äta hela utan det handlar främst om fågel och då i synnerhet 

Att	definiera	BARF	 kan	 vara	 kontroversiellt	 i	 sig.	Det	 var	 den	 australiensiske	 veterinären	 Ian	Billing-
hurst som gjorde termen känd för världen och hans term var helt enkelt en förkortning av Bones and 
Raw	Food1.	Jag	föredrar	att	använda	utskrivningen	biologiskt	anpassad	rå	föda,	av	fera	anledningar	men	
huvudsakligen	för	att	inte	begreppet	begränsas	bara	till	de	djur	som	äter	kött	och	ben	utan	den	kan	till-
lämpas	på	alla.	Konceptet	bakom	är	detsamma:	BARF	handlar	om	att	ge	djur	den	mat	de	evolutionärt	har	
anpassats	till	att	äta.

VAD äR BARF?
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STjäRNKATTENS 
RASKATTFÖRENING,
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Ordförande är Rose-Marie Kvillert 031 - 52 19 58

sekreterare Gun Gullberg  031 - 15 68 51
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om kycklingben eftersom de är lättillgängliga i handeln. Värt 
att tänka på när kyckling används som ”kalciumkälla” är att 
dagens snabbväxande slaktkycklingar inte har fullt minerali-
serade skelett när de slaktas vid 5 veckors ålder.12 En fördel 
med den ofullständiga mineraliseringen är dock att benen 
blir mjukare vilket sänker skaderisken. Hur hög benhalt som 
behövs beror därför delvis på vilken typ av ben du ger. Du 
kanske inte behöver ge lika mycket ben om du ger lammben 
som när du ger ben från kyckling. Du behöver självklart inte 
gå ”all in” om du är nyfken på BARF. Det går bra att kom-
binera BARF med andra utfodringsmetoder. Du kan t.ex. ge 
köttben, de är både nyttiga och roliga. Bra för munhälsan är 
de också. Är du rädd för att katten ska sätta ben i halsen? Ge 
katten oätbara ben t.ex. lammrevben. Tänk dock på att så 
fort du börjar ge BARF i större omfattning än bara som godis 
måste du se till att alla beståndsdelar ingår. Tänk även på att 
utfodring inte handlar om att försöka visa sig vara duktig in-
för andra. Utfodring är ett känsligt område och vi kattägare 
kan lätt förknippa hur gott vårt kattägarskap är med vad vi 
ger våra katter för mat. Fastna inte i den fällan. Ge dig inte 
in på något du är osäker på i jakten på att vara den perfekta 
kattägaren. Syftet med min artikel är att sprida lite kunskap 
och inspiration. Jag hoppas att min artikel har gett dig mer 
kött på benen och att du kommer våga prova några nya saker 
till din katt.
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DEAR mEmBER ouTSIDE 
ScANDINAVIA

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

RäTTELSER

Den här bilden föreställer Maarit Jonsson med 
sin vita Maine Coon Kommisariens Elusive 

Offender, uppfödare Louise Lindström

Under rubriken Titelkatter i MK 2-2016:
Buffalos Marilyn Monroe är en MCO och ägaren 

heter Irene Karlsson

Det är jag som är S'Djäknens Galathea, turkisk van, och 
min matte som heter Jannika Andersson Cronholm. (bilden 

nedan togs på utställningen i Upplands Väsby).

After	 a	 long	 and	warm	 summer	
we	 have	 a	 long	 and	 beautiful	
September here in the north. Sun 
is shining and the days are really 
pleasant. 

We have arranged our second show for 
this year on the 10 and 11 September in 
a new show hall and a new place called 
Upplands Väsby. This is closer to Stock-
holm and is used as a dog training cen-
ter mostly.

This hall has a very special floor made of 
a soft rubber material and one was not 
allowed to enter without changing sho-
es. But as it was warm and the floor was 
very clean, many people just kicked off 
their shoes at the entrance and spent 
the day’s bare foot or in their socks! 

Our judges were Mrs Elena Fedo-
renko and Mrs Svetlana Boshkova 
from Russia for the first time in 
Sweden and our old friends Yani-
na Melnikova, Belarus and Pascal 
Pobé from France. They had a busy 
time judging totally 170 cats and 
also	 WCF-rings	 on	 Saturday	 and	
Sunday. On Saturday Mrs Dagny 
Dickens helped us with the Adult 
ring.

Please enjoy the pictures in this is-
sue of Mästerkatten.

For the next show, we hope to 
have made an agreement with the 
new	Sport	Center	 in	Uppsala	 and	
also to be able to invite to a World 
Show.  Date is May 13-14, 2017. 

We wish you pleasant autumn until 
next time.
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Katten	 är	 en	 köttätare,	 men	 vad	 innebär	 det?	 I	
grund	och	botten	handlar	det	om	att	kattens	kropp	
har	anpassats	till	att	äta	andra	djur.	Kattens	huvud-
sakliga bytesdjur är smågnagare och i dem fnns 
alla	näringsämnen	katten	behöver.	Skulle	du	någon	
gång stöta på en innehållsförteckning över en mus 
skulle	den	se	ut	någonting	i	stil	med	denna:

pRoTEIN
Proteiner består av aminosyror och är verkligen kroppens 
byggstenar: de bygger upp muskler, bindväv, hormoner, anti-
kroppar osv. Att katten behöver mycket protein är något som 
ofta framhålls av kattägare, fodertillverkare osv. men vad är 
mycket protein? Vad är det vi jämför med? Jämför vi med 
hundar och råttor är kattens grundbehov av protein 2 res-
pektive 3 gånger så högt. Råttan behöver 50 g biotillgängligt* 
protein/kg mat (5%), hunden 80 g/kg (8%) och katten 160 
g/kg (16%). Det låter ju inte så mycket, men det handlar då 
om vuxna djurs absoluta överlevnad. En av anledningarna 
till att katten behöver mer protein än t.ex. råttan är för att 
den hela tiden bryter ner protein t.ex. för att bilda energi 
via glukoneogenesen**. En annan är att katten hela tiden 
förlorar kväve via urinen och detta kväve behöver ersättas 
(med nytt kväve från protein). Ytterligare en anledning är att 
katten inte  kan syntetisera alla aminosyror den behöver, den 
behöver t.ex. få i sig taurin via kosten. Hos de festa djur kan 
den här proteinnedbrytningen stängas av, men det går inte 
hos katten. Katten kan minska på proteinnedbryningen, men 
den förmågan är mycket begränsad. I kattens ursprungliga 
miljö är detta inte ett problem eftersom kattens mat är rik på 
protein, men det gör katten väldigt känslig för proteinfattig 
mat eller svält.

De	stora	organisationerna	FEDIAF	och	AAFCO	som	utfärdar	
rekommendationer gällande näringsinnehållet i kattmat re-
kommenderar för vuxna katter en proteinhalt om minst 25% 
respektive 26%. FEDIAF rekommenderar minst 28% protein 
för växande katter och minst 30% protein för reproduktiva 
katter.

SNABB NäRINGSLäRA
Matilda Eriksson, etolog

Ingredienser: Hel mus (Mus musculus)
Protein 55,80 %
Fett 23,60 %
Aska 11,80 %
A-vitamin 578 000 IE/kg
E-vitamin 100,4 IE/kg
Taurin 0,70 %
Energi 5250 kcal/kg

FETT
Det vi brukar kallar fett är egentligen de lipider som i rums-
temperatur har en fast form (t.ex. smör, späck och talg). De 
lipider som är fytande i rumstemperatur brukar vi kalla oljor. 
Fett består av bl. a. fettsyror, triglycerider och fosfolipider 
vilket innebär att fett fyller fera olika funktioner i kroppen. 
Maten behöver innehålla minst 2% fett för att katten ska 
kunna ta upp de fettlösliga vitaminerna (A, D, E och K). Fett-
syror behövs även för att nervsystemet ska fungera som det 
ska och för att huden ska hållas frisk medan triglycerider kan 
omvandlas till glycerol som sedan omvandlas till energi via 
glukoneogenesen. 

Flera av fettsyrorna är essentiella dvs. katten behöver få i sig 
dem	via	maten.	Det	handlar	om	linolsyra	och	α-linolensyra	
som är essentiella för alla däggdjur. Katten behöver dock 
även få i sig arakidonsyra och eikosapentaensyra (EPA) efter-
som	den	saknar	det	enzym	som	omvandlar	linolsyra	och	α-
linolensyra till EPA respektive arakidonsyra.

Figur 2. Kattens fettsyrametabolism. Katten saknar den 
mängd enzym (Δ-6-desaturas) som krävs för att kunna 
tillverka tillräckligt av arakidonsyra och EPA.

Arakidonsyra och EPA fnns bara i animaliskt fett och därför är 
det väldigt viktigt med animaliska fetter i kattmat. Av samma 
anledning är det inte lönt att ge katten tillskott av linfröolja 
om du vill ge tillskott av Omega 3-fetterna (n-3 EFA) EPA, DHA 
eller DPA. Då är det fsk- eller sälolja som gäller. Både FEDIAF 
och	 AAFCO	 rekommenderar	 att	 	 kattmat	 (oavsett	 kattens	
livsstadium och aktivitetsnivå) ska innehålla minst 9%, men 
katten brukar föredra en fetthalt om ca 25% och den väljer 
animaliskt fett framför vegetabiliskt.
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Se mer på våra hemsidor
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Äntligen – ett naturligt helfoder 
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KoLhYDRATER
Katten behöver inte kolhydrater för att överleva dvs. de är 
inte essentiella. Däremot kan fbrer av olika slag vara välgö-
rande, inte minst för sjuka katter. 

Kattens naturliga föda, andra djur, innehåller endast försum-
bara halter kolhydrater och kattens fysiologi är ganska dåligt 
anpassad för att hantera stärkelse. Katten saknar det stär-
kelsespjälkande enzymet amylas i saliven, den producerar 
mindre amylas i bukspottkörteln än hunden och den har inte 
så mycket stärkelsespjälkande enzymer i tunntarmen heller. 
Trots detta kan katten tillgodogöra sig energi från stärkelse. 
Höga halter fruktos (fruktsocker) klarar dock inte kattens ma-
skineri av eftersom den saknar ett av de enzym som krävs för 
att kunna omvandla fruktos till energi. I låga halter är detta 
inget som skadar katten, men höga halter fruktos kan orsaka 
diarré hos katten och därför bör man vara försiktig med att 
ge katten mat som innehåller höga halter enkla sockerarter 
(sukros).

Det fnns olika sorters fbrer och de kan klassifceras på olika 
sätt, men vanligast är att man skiljer på lösliga och olösliga 
fbrer dvs. de klassifceras utefter sin förmåga att lösas upp i 
vatten. Fibrer (främst lösliga) kan ha en prebiotisk effekt dvs. 
fungera som mat för de nyttiga bakterierna (probiotikan) i 
tarmen, men de kan även ha en direkt stoppande eller lax-
erande effekt. 

Eftersom kolhydrater inte är essentiella fnns inga generella 
rekommendationer kring hur mycket fbrer eller stärkelse 
kattmat bör innehålla. 

VITAmINER
Det fnns fettlösliga och vattenlösliga vitaminer. De fettlösliga 
(A, D, E och K) kräver fett för att kunna absorberas i tarmen 
och ett eventuellt överskott lagras i kroppen medan ett över-
skott av vattenlösliga vitaminerna försvinner ut med urinen. 
Det för med sig två viktiga konsekvenser: 

1. Kroppen kan ladda upp med fettlösliga vitaminer och be-
höver således inte ett dagligt intag av dem. Baksidan är att 
fettlösliga vitaminer relativt enkelt kan överdoseras.

2. Vattenlösliga vitaminer kan lagras i mycket liten omfattning 
och överskott går huvudsakligen ut med urinen så de måste 
tillföras dagligen. Pga. detta är de mycket svåra att överdo-
sera. 

Fettlösliga vitaminer
* A-vitamin: 
Katten kan inte tillverka retinol (”färdigt” A-vitamin) av ka-
rotenoider som vi fnner i vegetabilier (t.ex. i morötter). Det 
innebär att katten måste få i sig retinol via födan. Retinol 
förekommer inte i vegetabilier utan endast i animalisk väv-
nad, t.ex. lever är väldigt rik på retinol. A-vitamin behövs för 
att kroppens vävnader ska kunna mogna, det är  inte  minst 
viktigt för immunförsvaret. För mycket A-vitamin kan leda 
till skelettdefekter och nedsatt njur-/leverfunktion, men det 
är ganska svårt att orsaka ett överskott eftersom katten har 
en	väldigt	hög	toleransnivå	för	A-vitamin.	AAFCO	har	satt	en	
miniminivå på 5000 IE/kg och en maximumnivå på 750 000 
IE/kg så det är ett väldigt brett spann.

* D-vitamin: 
Katten kan inte, som människan, tillverka tillräckligt med D-
vitamin i huden med hjälp av solens strålar utan även i detta 

fall måste behovet tillgodoses via födan. D-vitamin har en 
mycket viktig reglerande funktion i skelettets uppbyggnad 
vilket innebär att både underskott och överskott främst visar 
sig i form av skelettdefekter ( benskörhet).

E-vitamin: 
E-vitamin är antioxidant dvs. det skyddar kroppens cellmem-
bran från att oxidera och gå sönder. E-vitamin fnns både i 
vegetabilier och animalier, men främst i vegetabilier. Kattens 
grundläggande behov av E-vitamin är dock inte särskilt stort, 
bara 30 IE/kg (jämför med minimum för A-vitamin dvs. 5000 
IE/kg). Behovet varierar dock efter kostens sammansättning. 
Ju högre andel feromättade fetter maten innehåller (t.ex. 
Omega 3) ju högre blir behovet av E-vitamin. 

K-vitamin: 
Det här vitaminet är livsviktigt eftersom det behövs för att 
blodet skall kunna koagulera, men det behövs även för ske-
lettes mineralinlagring. En frisk katt tillverkar och absorberar 
allt Kvitamin den behöver i tjocktarmen så normalt sett be-
höver vi inte tänka på detta vitamin. 

Vattenlösliga vitaminer
B-vitaminkomplexet: Här fnner vi ett fertal olika B-vitaminer 
och de klumpas ofta ihop eftersom de har många liknande 
egenskaper och funktioner. De behövs i energimetabolis-
men, i proteinsyntesen, för att producera hormoner som 
t.ex. epinefrin och serotonin mm. Brist på B-vitaminer kan 
orsaka en rad olika symptom bl.a. tillväxtproblem, dermatit, 
katarakt och neurologiska förändringar (demens).  B-vitami-
nerna fnner vi huvudsakligen i animalisk vävnad, men även i 
jäst och fullkornsprodukter. 

C-vitamin:	Katten	tillverkar	all	C-vitamin	den	behöver	själv,	
men är intressant att nämna pga. dess antioxidanta egenska-
per.	Det	är	möjligt	att	tillskott	av	C-vitamin	kan	minska	risken	
för vissa typer av cancer och hos människa har det visat sig 
att	 högt	 intag	 av	 C-vitamin	minskar	 risken	 för	 sjukdomar	 i	
munhålans vävnader.

mINERALER
Här fnner vi ett fertal oorganiska ämnen och det blir allt för 
omfattande att gå igenom dem alla så jag grupperar upp 
några av de ”viktigaste”. 

* Kalcium och fosfor: *
Dessa mineraler är de huvudsakliga byggstenarna i kattens 
skelett.  Kalcium och fosfor binder till varandra och bildar kal-
ciumfosfat vilket i sin tur är den huvudsakliga beståndsdelen 
i skelettet. Det viktigaste med dessa mineraler är kanske inte 
exakta mängder utan snarare förhållandet kalcium till fosfor 
(Ca/Pkvoten).	

Skelettet innehåller ungefär 2 ggr så mycket kalcium som fos-
for. Eftersom de bygger upp skelettet tillsammans spelar det 
ingen roll att katten får i sig en massa kalcium om den har 
brist på fosfor, mineralerna kan bara bygga upp så mycket 
kalciumfosfat	som	halten	fosfor	tillåter.	En	bra			Ca/P-kvot	är	
1,2-1,5 ggr så mycket kalcium som fosfor. Kött är väldigt rikt 
på fosfor och kattens naturliga kalciumkälla är ben. Ger du 
dina katter (i synnerhet växande katter) kött är det jättevik-
tigt att du balanserar upp med kalcium. Långvarig obalans i 
Ca/P-kvoten	kan	leda	till	benskörhet.

* Natrium, klorid och kalium: 
Dessa är viktiga elektrolyter som reglerar kroppens vätske-



balans. De fnns i tillräckliga mängder i kött och normalt sett 
fnns ingen anledning att oroa sig över dessa mineraler. Vid 
vätskebrist (och ibland vid sjukdom) är det dock viktigt att 
se till att katten får i sig dessa elektrolyter. Vätskeupptaget 
är nämligen inte särskilt effektivt om det råder brist på elek-
trolyter.

Vid sjukdom eller värme kan det vara bra att satsa på vätske-
ersättning istället för på vatten. Järn, koppar och zink: Dessa 
är mikromineraler (även kallade spårämnen) och de är invol-
verade i en mängd biokemiska reaktioner i kroppen. De be-
hövs ofta för att kroppens enzymer ska fungera som de ska. 
Järn fyller även en väldigt viktig funktion i kroppens syresätt-
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ning då den ingår i proteinerna hemoglobin och myoglobin 
som syresätter blodet och musklerna. Alla dessa spårämnen 
fnns i kött.

Järn från kött är det som katten bäst tar upp. Katten är ett 
fantastiskt djur med många egenheter, så även när det gäller 
hur deras kroppar fungerar. Nu har jag bara skummat på top-
pen av allt som fnns att lära sig om kattens näringsbehov och 
hur kattens kropp fungerar, men jag hoppas att denna korta 
översikt har väckt din nyfkenhet.

* Den	halt	av	ämnen	som	tas	upp	av	kroppen	och	når	målvävnaden	dvs.	som	gör	sitt	jobb	i	kroppen.
** Den	process	som	omvandlar	protein	och	fett	till	energi	i	levern	och	njurarna.
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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
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uTSTäLLNINGEN I uppLANDS VäSBY

En kollektion av BIR-katter på lördagen
notera medaljen som hänger kring halsen på katterna

Alla Best I Ras-katter fotograferades av 
Susanne Lotström

Rozehip’s Popcorn,  Brittiskt långhår, 
creme, hona 

Ägare: Maria Ekholm, BIK

SE*Marstacoon Mr Mercer JR of East Aurora’s 
Maine Coon, rödtabby bicolor, hane 

Ägare: Detlef Jahn, FRÄS

GIC PenTom’s Alvaro 
Brittiskt korthår, blå, hane 
Ägare: familjen Guézennec SNRF

Ekryda Ultra Olofsdotter 
Ragdoll, blåmaskad, hona 
Ägare: Eva Karlberg, FHK

Thar Wolverine 
Bengal, brunspotted, hane 

Ägare: Elisabeth Schöning, BIRKA
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uTSTäLLNINGEN I uppLANDS VäSBY

En kollektion av BIR-katter på lördagen
notera medaljen som hänger kring halsen på katterna

Alla Best I Ras-katter fotograferades av 
Susanne Lotström

Grace Loved Elf*RU 
Cornish Rex, svartsköldpadd, hona 
Ägare: Alexandra Holmgren, SNRF

Scarborough Amalthea 
Europé, bruntabby, hona 

Ägare: Aurora Wirefors, JKK

Mhorrses Garnet 
Norsk Skogkatt, svartspotted, hane 

Ägare: Gudrun Hallbäck, SNRF

Boggie’s Elias 
Perser, vit orangeögd, hane 

Ägare: Britt-Marie Andersson, FHK
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Vi	som	har	Kentuckygårdens	är	Bitte	och	Tommy	Magnusson.	Vi	bor	i	hus	mellan	
Köping och Arboga.

Våra	katter	 rör	 sig	 fritt	 i	hemmet	och	på	vår	 inglasade	altan	och	 så	har	de	 sin	
rastgård.		Förutom	vår	katthobby	så	lägger	vi	en	hel	del	tid	på	våra	veteranbilar.	I	
familjen	finns	också	en	liten	blandrastik.	Dixie		som	tiken	heter	är	nära	vän	med	
våra	katter	och	oftast	ligger	de	tillsammans.	Vi	har	5	vuxna	barn	och	av	dom	bor	
just nu en 22-åring hemma. 

STAmNAmN
Vi fick vår stamnamn i september 2006 och har varit med i SVERAK fram tills i år när vi valde att byta till SNRF. Vår stamnamn 
Kentuckygårdens valde vi för att huset vi bor i har kallats för Kentucky i jättemånga år. 

RASKATTER
Jag skaffade första raskatten 2004 och det var en ragdoll. Utställningar började jag med direkt. 2006 gifte jag mig med 
Tommy och i och med det startade intresset mer. Vi hade några ragdollkullar, men var hela tiden även intresserade av britter 
och 2007 skaffade vi våra första brittiska korthår. Under några år hade vi både ragdoll och brittkullar, men från 2010 har vi 
ägnat oss helt åt britter. 

Vi har haft 6 ragdoll kullar och 15 brittkullar hittills. 

2015 köpte vi en brittisk långhårshona och i år har vi köpt en liten långhårshane. I familjen finns 9 katter idag, en 1 gammal 
kastrathane och 2 som snart blir kastrater, 3 fertila och 3 ungdjur. Att vi skaffade britter beror på att vi gillar deras runda 
nallebjörnslook. Våra britter är väldigt sociala och finns alltid i våran närhet. 

EN ERFARENhET
Om jag ska skriva om något speciellt minne så blir det när vi 2010 fick en kull med 9 kattungar som förlöstes med kejsarsnitt. 
Tyvärr så dog 4 av dom ganska snabbt eftersom de var så små. Kattungarna vägde mellan 55 och 68 gram. Efter en vecka 
fick honan en knöl på magen som visade sig vara ett bråck, men eftersom honan hade en infektion valde veterinären att 
hon skulle få antibiotika i några dagar och sen opereras. Vi hade noggrann koll på honan hela tiden. Samma kväll fick jag se 
att den yttre sömmen började spricka upp. Jag ringde ett stort djursjukhus, men de vägrade ta in min hona. Samtidigt som 
jag satt i telefon så sprack hela sömmen upp samt att tarmen gick sönder. Jag lyckades få en lokal veterinär att ställa upp 
trots att de inte hade jour och de lyckades kapa en bit av tarmen och laga den och sy ihop allt annat igen. Sedan gav de stark 
pencillinspruta och varje dag fick vi åka in med honan för nya sprutor.  Det höll vi på i flera veckor. 

Eftersom medicinen kunde skada kattungarna så fick en annan av våra honor rycka in som mamma och ta hand om kattung-
arna samtidigt som vi matade dom. Tyvärr så fortsatte honan att ha feber och det blev flera byten av antibiotikasorter 
innan de hittade den rätta och honan började må bättre. Många gånger under den tiden kändes det som att vi var på väg 
att ge upp, men honan visade tydligt att hon fortsatte att kämpa och ville leva, så på något sätt hämtade man energi och 
fortsatte. 

Det var 6 veckor med dygnet runtvård för alla 3 familjemedlemmarna, dels med honan och dels med kattungarna. Honan 
lever än idag och bor hos vänner till oss och är 9 år gammal. Alla 5 kattungarna överlevde och var vid flytt normalstora och 
pigga. I den kullen behöll vi en hona som heter Dancing queen och hon har genom åren alltid varit en väldigt speciell katt 
för oss. Hon älskar verkligen alla människor och uppmärksamhet. Utställningar där många människor gosar med henne är 
det bästa hon vet. 

uTSTäLLNINGAR

Vi åker gärna på utställningar och tycker att det bästa med utställningar är alla underbara människor som man träffar. Det är 
där man träffar många andra och kan utbyta tankar och erfarenheter och lära känna nya människor. 

Som det känns nu så kommer vi att fortsätta med britter i många år till.

Vi ser fram mot spännande korthårs- och långhårskullar. 

Om vi ska beskriva britten med 3 ord så blir det social matglad nallebjörn.

Vid pennan Berit  "Bitte" Magnusson

KENTucKYGåRDENS
BRITTuppFÖDNING

Kentuckygårdens Nala
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Misgrens Gabbro

Javeline's Glen Scotia Palace&Mains Cherry Garcia

Pirot Dane Isolde

WcF-uTSTäLLNINGAR 2017
 Mars ................25 - 26 ............ FHK .........Varberg ................................... dubbelutställning
 Maj ..................13 - 14 ............ SNRF .......Uppsala ? ................................ World Show ?
 September ............................... SNRF ....................................................... 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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Lilla Sonja hade blivit 
räddad ifrån avliv-
ning, 16 veckor gam-
mal. Anledningen till 
detta var att hon vid 
ett tillfälle kissat fel 
– något hon aldrig 
gjort sen dess. Kan-
ske inte så underligt 
om andra katten i 
hushållet vaktade 
den enda lådan i hu-
set. Hon hade även 
fått gått ut och hade 
flera fästingar på 
sig. 

Väl hemma hos oss 
visade det sig också 
rätt snabbt att den 
lilla tjejen måste 
blivit tagen mycket 
tidigt från sin mor. 
Hennes kattsociala 
skills var inte riktigt som det borde vara och hon fräste på 
allt hon kunde samtidigt som hon ville leka och busa med 
de andra katterna. Som alla säkert förstår, så fungerade det 
inte riktigt med mammakatt, hennes ungar och Sonja så hon 
fick introduceras till våra egna katter; den kastrerade och 
diplomatiske huskatten Börje och hans bästa kompis - den 
bestämda kastrerade burman Olivia. Det var detta hon be-
hövde. På en vecka hade de tillsammans uppfostrat Sonja 
och fått henne att förstå vad som är ok och inte när man 
är katt. Inget mer fräs accepterades och hon förvandlades 
snabbt till den fantastiska personlighet hon är idag.  

Vid det här laget insåg vi 
hur mycket våra egna kat-
ter uppskattade Sonja och vi 
hade blivit totalförälskade i 
den smarta, mysiga och so-
ciala lilla tjejen vi fått hem, 
så vi adopterade henne med 
avsikt att ha henne som säll-
skapskatt. Men ödet hade 
andra planer för henne. 

Vi hade anmält Börje och 
Olivia till utställning och ef-
tersom Sonja nu var en del 
av familjen skulle hon själv-
klart hon också få vara med. 

RED SoNjAS RESA
av Mia Isaksson

Vi sköt upp hennes kastre-
ring till veckan efter utställ-
ningen och åkte iväg för en 
trevlig helg med vår lilla 
flock. Alltid lika spännande 
första gången som man tar 
fram sin katt för bedöm-
ning, men denna gång blev 
det en ordentlig överrask-
ning. Både domare och 
domarelev utbrister ”Men 
det här är ju en Europé!”. 
Medan Sonja storspin-
nande lade sig tillrätta över 
domarens papper, försökte 
de övertyga oss om att hon 
borde gå upp som novis. 
De förklarade att Europén 
är en liten ras med stort 
behov av dels nytt blod 
och även fler uppfödare. 
Annars är risken stor att ra-
sen på sikt försvinner. Nå-

got förvirrad, förvånad och samtidigt glad över alla fina ord 
Sonja fått lämnade vi domarbordet. Vi visste ju att Sonja var 
en fantastiskt vacker och charmig katt – vem tycker inte det 
om sina egna katter? -  men vi hade svårt att förstå vidden av 
vad det innebar med uppfödning och noviskandidatur och vi 
hade ju redan bokat in Sonja för kastrering. På detta hade vi 
även skrivit under vid adoptionen av Sonja att hon inte skulle 
användas i avel. 

Utställningen gick utmärkt för våra tre katter. Sonja blev 
bästa ungdjur huskatt båda dagarna och var uppe i panel för 
best in show, och vår burma blev andra dagen bästa kastrat. 

Vi åkte hem överväldigade och glada 
och med en hög med funderingar 
om framtiden. 

Efter att ha landat och funderat 
en hel del, hade nyfikenheten 
tagit överhand och vi började 
forska i rasen Europé och om vad 
det innebar att vara uppfödare. 
Pratade med uppfödare, vår katt-
klubb och Européringen. Vi skick-
ade iväg en förfrågan på dispens 
för Sonja till katthemmet och 
fick den godkänd, samt skickade 
in DNA-test för att se att hon var 
frisk och inte bar på något tokigt 
– vilket det inte gjorde. Efter det 

När	Red	Sonja	kom	till	oss	var	det	egentligen	meningen	att	hon	skulle	stanna	tills	hon	hittade	sitt	
alldeles	egna	hem.	Vi	hade	under	några	år	agerat	jourhem	åt	oönskade	katter	för	vårt	lokala	katthem	
och	ett	30-tal	katter	hade	varit	i	vår	vård	och	hittat	nya	fina	hem.	Vid	detta	tillfälle	hade	vi	hemma	en	
vacker	svart	mammakatt	som	hade	tre	egna	kattungar	och	fyra	extraungar	som	hon	tagit	hand	om	sen	
deras	mor	tragiskt	blev	sjuk	och	dog.	Dessa	katter	var	i	ungefärlig	ålder	som	Sonja	och	vi	tänkte	att	de	
alla	skulle	ha	det	kul	tillsammans.	
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Europén	är	vår	svenska	inhemska	korthårskatt	med	ursprung	från	den	första	tamkatten.
Europén ska vara medelstor till stor, kraftig och muskulös med rund och välutvecklad bröstkorg. De kraftiga benen ska 
smalna av mot fasta, runda tassar.

Svansen ska vara medellång, bred vid basen och avsmalnande mot en rundad tipp.

Huvudet ska vara tämligen stort och te sig rundat, men vara något längre än vad det är brett. Kinderna ska vara välut-
vecklade, hakan kraftig, panna och hjässa lätt välvda.

Nosen ska vara medellång och jämnbred med övergången mot pannan markerad av en lätt inbuktning utan stop. Halsen 
ska vara medellång och muskulös. Medelstora öron med lätt rundade spetsar, gärna tofsar. Öronen ska sitta väl isär. Ögo-
nen ska vara rundade, lätt snedställda och väl åtskilda. Ögonfärgerna är grön, gul, orange, blå och bärnsten.

Pälsen ska vara tät, motspänstig och glänsande. Europén är en mysig, vänlig, mjuk och lättlärd katt med stort sällskaps-
behov samtidigt som den är självständig. Den tycker om barn och hundar och är vänlig mot andra katter.

Europén finns i många attraktiva färger och mönster.

Europén har en speciel status som inhemsk ras och finns listad under jorbruksverkets bevarandeprogram ”handlingsplan 
för bevarande för långsiktigt uthållig förvaltning av svenska husdjursgenetiska resurser under perioden 2010-2020”.

Hämtat  från Européringens hemsida med tillstånd

återstod bara att ta beslutet om vi verkligen skulle satsa på 
att bli uppfödare och hoppas på att få Sonja novisgodkänd. 

Efter att ha besökt S* Silverblommans katteri föll alla pus-
selbitar på plats. Vi fick det bekräftat vad rasen i stort har för 
temperament och hur de utvecklas över tid. Att träffa dessa 
fantastiska katter gjorde att vi landade i att Europén är den 
ras som vi vill vara med att bevara till framtiden. Att vi också 
blev	adopterade	av	charmtrollet	S*Silverblommans	Choklad	
Puck gjorde att vi hade två vackra tjejer hos oss. Puck och 
Sonja fann varandra väldigt snabbt och har sedan dess varit 
oskiljaktiga. 

I	februari	fick	vi	vårt	stamnamn,	Cardiwens,	och	sen	var	det	
bara att vänta med spänning på hur det skulle gå för Red 
Sonja på SNRFs utställning i Uppsala den 21-22 maj. Sonja 

skulle vid utställningen gå upp för två olika domare och hon 
behövde få bedömning Ex 1 eller mer från båda för att bli 
godkänd. Hon har dessutom bara en chans. Nagelbitare, helt 
enkelt. 

Så kom lördagen den 21:a maj. Nervös och spänd installeras 
Red	Sonja,	Choklad	Puck	och	Olivia	i	sina	burar	och	blir	bor-
stade en extra gång. Det kollas av – minst tre gånger – vilka 
som skall bedöma och vart de skulle. Tiden tickade på öm-
som snabbt och ömsom hur segt som helst tills det var dags 
för att Sonja skulle bli bedömd. Första domaren gick igenom 
henne ordentligt som för en nervös matte kändes som i en 
evighet, han log, skrev sin bedömning och vi fick gå. Nästa 
domare var lika noga som den tidigare. Hon ställde några frå-
gor om avelsplaner och berättade om Sonjas problemområ-
den – dvs hennes smala haka och lite för stora öron. Sen fick 
vi gå från bordet med en blandad känsla av lättnad och spän-
ning på resultatet. Några timmar senare stod det klart. Red 
Sonja hade blivit godkänd och är nu klassad som Europé! 

Dagen efter var det dags igen och våra båda Européer fick 
fina bedömningar. Vi var jätteglada och trodde att det skulle 
vara det. Men då satte sekretariatet upp en lapp på Sonja 
och Pucks bur. Vi kollade och fick se att vårt lilla röda charm-
troll hade blivit domarens bästa korthår – något vi inte ens 
trodde var möjligt för en nybliven Europé. Hon förlorade sen 
i panelen – men vad gör det? Sonjas resa har bara börjat. 
Under sitt första år har hon gått ifrån att blivit för tidigt ta-
gen från sin mor och vara avlivningshotad till att bli godkänd 
Europé. Vi är nyfikna på vad framtiden har att erbjuda för vår 
lilla röda mirakelkatt. 

EuRopéN - RASBESKRIVNING
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BENGALpRomENAD mED KATT-TAxI
Jag	har	två	bengalbröder	på	fyra	år	och	två	huskatter	på	elva	år.	Denna	sommar	fick	katterna	en	stor	
utegård	som	uppskattats	mycket.	Tre	av	fyra	är	till	fullo	nöjda	med	de	äventyr	de	hittar	i	kattgården.	
Hamilton	älskar	grodor	och	i	somras	hoppade	det	in	flera	än	han	kunde	hålla	reda	på.

-Grodor är bäst! Att vara grodvallare är ett heltidsjobb, väldigt roligt och jobbigt ZZZzzzZZZ

När vi bengalvandrar rustar vi oss till tänderna. Pantheon har ett halsband med två tillbehör, en pet tracker som heter Marco 
Polo och en gps logger som loggar hela vandringen i koordinater som går lätt att läsa över till Google Maps så att man kan 
se vandringen på en karta. Grabbarna väger sju kilo och vikterna som denna extra säkerhet medför påverkar dem inte över-
huvudtaget. Förutom detta har jag en Puppia-sele på Pantheon och innan vi når säker mark måste Pantheon ha flexikoppel 
som ger en sju meter lång ”frihet”. Även jag klär mig för våra promenader. Jag har en ryggsäck som funnits från början i 
grabbarnas liv. Den fungerar som en underbar portabel säkerhet. Den är alltid med ut. På höstarna slänger jag i en reflexväst 
förutom Marco Polo mottagaren. Jag knäpper på mig en godisficka fylld med kattgott, sen bär det iväg.

Hoppla matte, ett..två… och fram med godiset så resan blir roligare. *Kurr*

-Visst är grodor roliga, men det roligaste med grodor är hoppen och de är roligast att göra själv!

På vårar och höstar vandrar vi i en underbar hage och våra promenader kan vara i timmar. Pantheon släpps helt fri och kan 
springa runt som han vill. Pantheon går helst vid min sida, men ibland händer det saker som gör att han skuttar iväg på egen 
tass ett tag. Tack vare Marco Polon kan jag låta honom få den här friheten. 
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Jag går nu matte, tänkte rymma lite om det är ok med dig?

Gå du Pantheon!

Jasså minsann låter det så. Ja men då går jag då.

Sätter jag på Marco Polon piper den tre gånger om han är riktigt nära (tro mig han försvinner lätt in i höstbladen och verkar 
oftast mer borta än vad han egentligen är). Om mottagaren piper två gånger eller en gång tyder det på att han kommit lite 
längre bort, men Marco Polon pekar lugnt ut riktningen åt mig och jag hittar honom alltid oavsett vad han hittat på.

Min stubbe, mitt gräs, min… Oj… Matte?! Hur hittade du mig???

När det är dags att gå hem brukar till och med den mest energiske lille kisse vara redo för att bokstavligen hänga med 
hem.

Skönt med katt-taxi! Hem tack och du råkar inte ha något mer godis för den snällaste bengalen i världen?

Vill ni läsa mer om oss så finns vi på www.herrsjokraftan.com. Ni hittar oss också på 
Facebook under namnet Herrsjökräftan. 

Välkomna!
Eva Eriksson
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Under många år sneglade jag på den roliga rasen Scottish 
Fold.  Min första tanke var, stackars katt. Helt fel att avla med 
dom, kan säkert inte höra pga de små öron. 

Ju mer jag läste om rasen och pratade med olika uppfödare 
så tänkte jag om. Förr i tiden fanns det mycket problem, ung-
ar som dog, katter som blev mycket sjuka, och så vidare Jag 
hittade seriösa uppfödare som strävade efter att ha bra av-
elsdjur. För mig är det självklart att alla mina katter ska vara 
testade, pkd/hcm, innan avel.

Nu måste jag berätta om mina 3D katter som heter Diva, 
Donna, Doris. 

Jag tittade på FB och såg den vackraste kattungen i hela mitt 
liv och förstod att hon måste bo hos mig! Kattungen bodde i 
Ukraina, men vilken tur att jag ändå kunde köpa ljuvliga Diva. 
Världens mysigaste katt. Sen letade jag efter en bra hane till 
henne. Det blev Jum Jum, som sa till mig att han vill bo hos 
oss i våran lilla flock. Dom små turturduvorna har fått två 
jättefina kullar.

För knappt två år sedan pratade jag med en uppfödare i Ryss-
land, som hade en jättesöt långhårig hona. Jag hade bestämt 
att inte ha långhåriga katter, eftersom jag har svårt att kam-
ma och borsta, då jag är mycket svag på höger hand. Men nu 
blev det ändå så att långhåriga Donna ville bo hos oss. Hon 

Jag	bor	 i	Gustavsberg	och	blev	kär	 i	 rasen	Scottish	Fold.	 Innan	var	 jag	 frälst	 i	Riesenschauzer	som	 jag	
tränade, tävlade och var på utställning. När jag blev gravid ville jag ta det lite lugnare så Dvärgschnauzer 
(svart)	blev	ju	självklart	mitt	val.		Min	uppfödning	började	1992	med	prefix	Bakkeborg's.	

För	9	år	sen	blev	jag	dödssjuk	och	min	uppfödning	tog	slut.	Jag	"fick"	två	st	hjärnblödningar,	kunde	inte	
gå,	prata,	skriva,	läsa.	När	jag	blev	utskriven	från	sjukhuset	efter	9	månader,	så	ville	jag	så	gärna	ha	en	
katt	som	jag	kunde	prata	med.	

borde heta Diva för hon 
är D I V I G. 

Och nu för ca 1 år sen 
köpte jag en min 3:e 
hona, en brumaskadco-
lourpoint, ja äntligen! 
Hon heter Doris och är 
från Ryssland och är en 
otroligt rolig katt. Alla 
tre katter är mycket 
duktiga på att öppna 
dörrar och är mycket fi-
nurliga. Dom är otroliga 
keliga och sociala. 

Till min första utställ-
ning funderade jag om 
de skulle ha koppel? 
Läste om kattutställningar och insåg snabbt att dom inte ska 
ha koppel, vilken tur! Jag visste inte heller hur man visar  kat-
ten på utställning. Min mamma har Ragdoll och den rasen 
ska man visa "hängande" och dra ut katten.  Men Scottish 
Fold ska visas "ihoptryckt".

På min första utställning ställde jag ut Doris. Hon tyckte inte 
det var roligt, men hon fick ett första pris, Ex1, i alla fall. Jag 
tyckte att detta var jättespännande. Min vän Marie har två 
st brittiska korthår som är i ungefär i samma ålder. Det var 
också hennes första utställning. Vi lärde oss hur det går till 
på en utställning och hur vi ska visa våra vackra katter. Vi be-
stämde att åka på flera utställningar. 

Den senaste och andra gången ställde vi ut i två dagar. Kan 
säga att jag var orolig om jag skulle orka, eftersom det är så 
mycket intryck. Två dagar mellan 5-18. Marie hade med sig 
två katter och jag tog mina tre, Diva, Donna, och Doris. Det 
var tur att min söta mamma var med och ställde Donna. Don-
na tyckte att detta var jättekul att få visa upp sig.  Diva var i 
löp, hon ville bara kolla in katter, och hoppades att hitta nån 
kille. Doris tyckte inte det var roligt denna gång heller och 
ville inte visa upp sig. Jag var glad att hon inte högg domaren. 
Mina	3	damer	fick	Cert	och	CAC	och	massor	med	rosetter.	Nu	
pryder dessa  min lägenhet. 

Tack alla ni som ordnar med utställningarna. Vet att det är 
mycket jobb med detta. 

Tack! 
Vi ses i Uppsala 2017 
   Ann-Sofie "Fia" Oxenborg

häLSNING FRåN BAcKKEBoRG'S
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på uTSTäLLNING I STRumpLäSTEN

Visserligen	har	Wiveca	redan	skrivit	en	del	om	utställningen,	men	varför	inte	skriva	lite	till.	Den	var	ju	
trots allt lite annorlunda mot vad vi är vana vid. 

Det	första	som	som	slog	mig	var,	att	vi	faktiskt	varit	i	Upplands	Väsby	en	gång	tidigre,	närmare	bestämt	
16-17	maj	1998!	Det	var	inte	igår	precis.	Den	utställningen	hölls	tillsammans	med	dåvarande	IDP-fören-
ingen	Hufvudstadens	Independet	Kattförening,	en	förening	som	tyvärr	inte	blev	särskilt	långlivad.	Den	
gången var vi i ishallen. 
Den här gången hade vi fått tag i en hundsporthall, som ligger uppe i en glänta i skogen. Hallen som vi hade själva utställ-
ningen i kallas för "Fähunden", medan kafeterian intill går under namnet "Hudkexet". 

Som rubriken antyder, och Wiveca redan har nämnt, handlade det om vad man fick ha på fötterna. Inga uteskog accepte-
rades, de måste tas av innanför dörren. Där fanns en tydlig skogräns. Vi hade försett oss med en ordentlig mängd sådana 
där tjusiga skogskydd, som man använder inom vården. Den som inte ville byta skor, kunde använda sådana. Många av oss 
bytte till skor för inomhusbruk, många kastade helt sonika av sig skorna och gick strumplästen. De modigaste gick barfota, 
däribland en av domarna. 

Akustiken i lokalen var mycket behaglig, det blev obehagliga ljud som kunde skrämma katterna. 

Personal fanns plats hela dagarna. Eftersom vädret var otroligt bra, ställde man ut stolar åt utställarna, så de kunde njuta 
av septembersommaren. Man kunde äta utomhus, kafeterian serverade god mat och katte med dopp. Jag vet inte om vi 
någonsin blivit så bra servade som på denna utställning. Dessutom sopades golvet rent från sand och katthår på söndagmor-
gonen. Det brukar vi alltid få göra själva. 

Vi kom till hallen tidig eftermiddag på fredagen. Som alltid när man kommer in i en ny lokal, tar det en stund innan man 
kommer på hur man ska ställa upp borden, var sekretariatet ska stå, var lägger man ut kokarder och så vidare. Så också den 
här gången, men tack vare ett gäng praktiska damer och några extra varv med var domarna skulle placeras, tog byggandet 
fart och gick som en dans. Vi hade dessutom utomordentlig hjälp av våra vänner som kommit från Närke för att ställa ut. Det 
var	Bitte	och	Co	som	bidrog	till	att	jobbet	flöt	så	bra.	Så	jag	kan	bara	säga	Tusen	Tack,	bra	jobbat!

När söndagseftermiddagen kom, och det var dags att packa ner utställningen, bad Mia alla fälla ihop sina burar och lägga 
dem i vagnarna. Sedan fälldes de lånade borden ihop och ställes i sina rullvagnar. Alla bidrog så mycket de bara kunde, även 
domarna. De packade ner överblivna pokaler, kokarder och andra priser, så innan jag visste ordet av låg allting snyggt och 
nerpackat. Gällde bara att samla ihop för transport till bilen. 

Erik fyllde på lastbilen vartefter prylarna bars ut. Också mina grejor bars ut och ställdes utanför bilen. Min stackars KIA 
blev mer än full. Konstigt, det borde ha varit tvärtom? Wiveca fick sitta med en låda i knäet, och resten åkte i lastbilen. När 
klockan var 5 var vi klara med allt, och kunde börja åka hemåt. 

Senare på kvällen fick vi höra, att Erik hade fått hjälp med att lasta ur lastbilen och bära in utrustningen i garaget, där vi 
förvarar nästan allt vi har. Hjälpen bestod av Alexandra och Pascal. Inte nog med att han dömde katter i helgen, han är dess-
utom medlem i föreningen.  
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TäNK på SAmVETET och 
NYA KATThEmmET I 

uppSALA

pG 21 06 13-6

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	inte	från	det	att	pengarna	kommit	in	utan	när	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.	
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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/

Katterna i vuxenringen på lördagen



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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