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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 2017
Medlemsavgift	/	Full membership för 2017	 300:-/kalenderår				(€	31)
Hel	familj	/Family fee för 2017	 325:-/kalenderår				(€	35)
Stödmedlem	/	Support member för 2017	 150:-/kalenderår				(€	16)
Nytt	Stamnamn	/New cattery name	2017	 	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-medlemmar
Helsida							 1	nr	 	 100:--
Helsida							 4	nr	 300:--
Halvsida					 1	nr	 75:--
Halvsida					 4	nr	 225:--
Kvartssida		 1	nr	 50:--
Kvartssida		 4	nr	 150:--
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Halvsida				 1	nr	 300:--
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FIIAS FuNDERINGAR

ANNONSPRISER

FRAmSIDAN

SE*KOBBAcAT'S DRAmA 
QuEEN 

BEST OF BEST SÖNDAG

ANSVARIG uTGIVARE
Wiveca	Fransson

Källbo	214,	195	92	MÄRSTA
epost:	wi.fra@telia.se

mÄSTERKATTEN
Allt	material	skickas	till
Sirkka-Liisa	Lundbergs

Betgatan	43,	754	49	UPPSALA
e-post:	

sekreterare@snrf.org

Bilder	ska	vara	i	upplösningen
300	pixlar/tum

Snart	är	det	midsommar	och	jordgubbarna	börjar	visa	sig,	nej,	inte	röda,	men	gröna	
kart.	Kanske,	kanske	kan	det	bli	några	ätliga	om	ett	par	veckor.	Till	råga	på	det	så	har	
jag	blivit	begåvad	med	två	tomatplantor	och	en	hink	med	potatis.	Ska	sannerligen	
bli	spännande	att	se	resultatet	av	odlingarna.

Jag	vet	att	det	blir	tjatigt	att	höra	om	utställningen,	men	måste	ändå	skriva	några	
rader	om	den,	även	jag.	

Efter	att	ha	byggt	upp	utställningen,	åkte	vi	hem	till	Wiveca	och	vårt	tillfälliga	natt-
kvarter.	Pernilla	hade	med	sig	en	rökt	regnbågslax	(hon	hade	rökt	den	själv)	som	vi	
tre	snaskade	på	på	fredag	kvällen.	Den	var	lindrigt	sagt	skitgod.	

På	lördag	morgon	var	det	till	att	gå	upp	i	god	tid	för	att	hinna	med	både	frukost	och	
dusch	innan	det	bar	av	till	utställningen.	Det	allra	mesta	var	på	plats,	det	var	bara	
att	sätta	igång	med	arbetet.	Och	nog	fick	vi	jobba,	när	dagen	var	slut,	kändes	det	
som	att	vi	hade	jobbat	så	svetten	lackade,	och	likadant	var	det	på	söndagen.	Med	
så	många	katter,	så	många	domare	och	så	många	olika	tävlingar	gällde	det	att	ligga	
i.	Inte	en	sekund	kunde	man	slappna	av.	

Arbetet	tog	inte	slut	efter	utställningen,	ingalunda.	Resultatredovisningen	är	ett	ka-
pitel	för	sig.	Dels	ska	resterande	uppgifter	läggas	in	i	programmet,	dels	ska	alla	di-
verse	resultatlistor	läggas	till	på	rätt	ställe.	När	allt	detta	var	gjort,	skulle	hela	rasket	
skannas	in	och	skickas	till	någon	bakom	en	epostadress.	Samtidigt	skulle	vår	egen	
svenska	variant	av	resultatkatalogen	göras	färdig	och	läggas	ut	till	allmän	beskådan	
på	facebook	och	hemsidan.	

Det	gick	så	där,	det	blev	en	hel	del	bakläxor,	men	till	slut	inbillade	jag	mig	att	det	var	
OK	-	eller	så	orkade	ingen	längre	protestera.	Vem	vet.	Själv	är	jag	aldrig	nöjd	med	
vad	jag	åstadkommit.

TOP cAT
Wiveca	skriver	i	sin	spalt	om	något	som	heter	Top	Cat	Rating,	ett	system	som	rang-
ordnar	och	poängsätter	katters	utställningsresultat.	Vi,	Alexandra	och	jag,	registre-
rade	oss	och	föreningen,	fick	var	sin	inloggning	och	började	mata	in	katter	och	deras	
resultat.	Oj,	vad	vi	jobbade,	i	flera	dagar,	men	det	var	jättekul.	Programtexten	är	på	
engelska,	men	rätt	som	det	var	dök	det	upp	något	på	ryska,	och	då	fick	man	försöka	
gissa	sig	till	vad	som	skulle	göras.	Vi	hade	hjälp	av	en	snäll	ryska,	som	kontrollerade	
vad	vi	hade	gjort,så	att	det	blev	 rätt.	Dock	saknas	en	del	 information	 -	adresser,	
klubbtillhörighet,	 registreringsnummer	med	mer,	på	de	flesta	katter,	men	tanken	
är	att	ägarna	själva	ska	registrera	sig	och	komplettera	med	det	vi	 inte	kunde	och	
hann	göra.	

Nu	var	det	ju	förstås	Alexandra	drog	det	tyngsta	lasset	med	registreringen,	matade	
in	de	flesta	katter	och	resultat,	hon	har	ju	bra	kontakt	med	folk	bakom	programmet.	
Nästan	direkt	efter	att	vårt	jobb	hade	godkänts,	kunde	man	gå	in	och	se	resultat-
listorna.	

Tanken	är	att	vi	på	sikt	ska	kunna	använda	Top	Cat-programmet	för	att	ta	fram	alla	
utställningsdokumenten.	Och	när	vi	kommit	så	långt,	ska	vi	kunna	registrera	resulta-
ten	på	utställningen	direkt	in	i	databsen	on-line.	Men	först	ska	förstås	allting	testas	
och	studeras	och	stötas	och	blötas.	Man	får	ju	inte	köpa	grisen	i	säcken!

Och	nu	är	det	dags	att	vara	lite	ledig,	efter	allt	slit	och	släp	...	Vi	får	hålla	tummar	och	
tår	att	vädret	låter	oss	njuta	av	att	det	är	sommar,	och	att	vi	slipper	blir	uppätna	av	
myggen	och	bitna	av	fästingar,	detta	makalösa	otyg	som	finns	överallt.	

Som	alla	säkert	märker,	kommer	 inte	denna	publikation	ut	 före	midsommar,	och	
det	beror	helt	och	hållet	på	detta	resultatregistreringsjobb,	som	tog	längre	tid	än	
vanligt.	

Och	i	och	med	detta	vill	jag	önska	alla	en	riktigt	skön	sommar	och	
hoppas	att	vi	ses	i	Gimo.	Själv	ska	jag	göra	ingenting	en	stund.		
	 	 /Fiia                 

P.S. I det här numret har Carolina Samuelsson bidragit med att 
par artiklar. Tusen tack!



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!

Anna	Eklöf
Anne	Johansson
Annie	Hansson
Bodil	Sihm
Diana	Varmström
Emelie	Olofsson

Fanny	Back
Helena	Wahlström
Johnny	Andersson
Lei	Li	Co	Xianogangfen
Natallia	Johansson,	
Marie	Lindahl

Mikael	Frigenius
Petros	Katsogiannos
Susanne	Carlbom
Ulrika	o	Peter	Olsson
Veronica	Andersson	Holmdahl

Mästerkatten	1	-2017
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ORDFÖRANDEN 
hAR  ORDET 

Hej	alla	SNRF-medlemmar!

Mitten	av	juni	och	äntligen	sommar!	Våren	har	varit	kallare	och	torrare	här	I	Uppland	än	man	någonsin	kan	minnas	och	även	
om	vi	behöver	hur	mycket	regn	som	helst,	så	är	det	solen	och	värmen	som	jag	längtar	efter!

Vårutställningen	är	avklarad	och	även	om	båda	dagarna	blev	lite	sena,	så	fungerade	det	mesta	som	det	skulle.	Förutom	de	
vanliga	bedömningarna	genomfördes	inte	mindre	är	elva	WCF-ringar	under	helgen	och	vi	hade	dessutom	två	domarexamina	
att	administrera.	För	första	gången	tävlade	fem	olika	raser	i	långhårslaget	och	Exotic	tävlade	bland	korthåren.		Tyvärr	fick	vi	
inte	ihop	nog	med	katter	till	det	nya	hårlaget	”Hårlösa”,	men	det	kommer	säkert	igång	i	framtiden.

Vi	hade	många	utställare	från	Ryssland	och	Baltikum,	som	behövde	särskilt	mycket	hjälp	och	stöd,	men	de	var	mycket	glada	
och	entusiastiska	och	deltog	med	liv	och	lust	i	alla	tävlingar.

SNRF	har	anslutit	sig	till	ett	internationellt	ranking	system	som	kallas	Top	Cat.	I	Top	Cat	kan	alla	utställare	bli	medlemmar	och	
registrera	in	sina	katter	med	för	deltagande	i	olika	tävlingar;	Det	skapas	en	totallista	över	alla	katter	i	världen,	regionlistor,	
raslistor	och	listor	per	land.	Det	trevliga	med	Top	Cat	är	att	det	är	öppet	för	alla	utställare	och	katter,	oavsett	vilket	förbund	
man	är	ansluten	till.	Katterna	tilldelas	poäng	för	olika	utställningsresultat	och	dessa	sammanställs	och	katten	rankas	i	lis-
torna.

Efter	vårutställningen	har	Alexandra	och	Sirkka-Liisa	registrerat	samtliga	resultat	 i	Top	Cat	och	det	ska	snart	gå	att	se	de	
svenska	och	utländska	katternas	poäng	där.	Men	meningen	är	att	var	och	en	senare	ska	registrera	in	sina	egna	katter,	om	
intresse	finns	att	delta.

De	utställare	som	var	med	oss	i	Väsby	från	andra	länder	var	mycket	ivriga	att	få	sina	resultat	uppdaterade	och	det	ordnas	
också	speciella	Top	Cat	utställningar	i	olika	länder	världen	över.	På	dessa	kan	man	tillgodogöra	sig	dubbla	eller	t.o.m.	tre-
dubbla	poäng	för	sina	resultat	och	utställningarna	med	Top	Cat	status	lockar	utställare	från	när	och	fjärran.	Vi	kommer	att	
informera	ytterligare	om	detta	i	kommande	nummer	av	Mästerkatten.

I	detta	nummer	finns	inbjudan	till	vår	nästa	utställning	i	Gimo	i	september.	Vi	hoppas	att	så	många	som	möjligt	kan	komma	
med,	men	de	som	varit	i	Ladan	tidigare	vet	att	utrymmet	är	begränsat.	Så	först	till	kvarn	gäller!

Vi	har	för	övrigt	mycket	svårt	att	hitta	lokaler	numera	till	våra	utställningar	till	ett	rimligt	pris.	Upplands	Väsby	är,	tycker	jag,	
mycket	trevligt	men	den	är	tyvärr	alldeles	för	dyr	i	längden	och	det	verkar	omöjligt	att	locka	besökare,	trots	närheten	till	en	
stor	ort.

Har	du	något	bra	förslag	på	utställningslokal	inom	rimligt	avstånd	från	Uppsala?	Hör	av	dig	till	någon	av	oss	i	styrelsen!	Vi	
söker	för	närvarande	med	ljus	och	lykta	någonstans	att	vara	till	nästa	vår.

Och	jag	slutar	som	vanligt	med	en	rapport	från	Källbokatterna:
	
Livet	leker	när	dörren	till	kattgården	kan	stå	öppen	hela	dagarna,	så	här	är	det	full	fart	på	de	yngre.	En	och	annan	liten	mus	
har	man	burit	in	till	mattes	stora	förskräckelse.	Den	sista	lyckades	jag	dock	rädda	livet	på	och	bära	ut	i	en	bit	hushållspapper	
där	de	inte	kom	åt	den!

Ge	dina	katter	en	riktigt	stor	kram	från	mig	och	jag	önskar	er	alla	en	glad	och	trevlig	sommar!

Wiveca
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DEAR mEmBER OuTSIDE 
ScANDINAVIA

Summer	has	finally	 come	 to	Sweden	after	 the	 coldest	 and	driest	
spring	time	we	can	remember.		So	this	is	a	wonderful	time	in	the	
north	of	Europe!
Our	World	Show	is	over	and	even	if	both	days	were	very	long,	we	managed	to	
fulfill	the	program	in	the	end.	Except	for	ordinary	judgements	and	finals,	we	ar-

ranged	eleven	WCF-rings	during	the	weekend	and	also	administrated	two	judge	examinations.		All	members	of	the	staff	did	
their	very	best	and	more	to	that.

Immediately	after	the	show	we	joined	in	as	a	Top	Cat	club.	All	results	from	the	WS	have	now	been	registered	in	Top	Cat	and	
all	cats	will	get	their	ranking	points	according	to	Top	Cat	rules.		We	shall	do	our	best	to	promote	the	system	during	the	year	
here	in	Sweden	and	try	to	create	an	interest	among	Swedish	exhibitors	to	compete	in	Top	Cat	lists!

Next	show	will	be	in	September	in	Gimo,	north	of	Uppsala.	Some	of	you	have	been	there	and	know	that	the	hall	is	very	small	
and	we	can	take	a	maximum	of	145	cats	per	day.	It	is	very	hard	for	us	to	find	good	show	rooms	to	reasonable	prices	nowa-
days,	mainly	because	most	of	the	sport	halls	i.e.	does	not	allow	animals.	This	is	a	problem	we	are	working	on	permanently.

To	end	with;	we	wish	you	all	a	wonderful	and	sunny	summer	wherever	you	are!
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Nu	 var	 det	 dags	 igen	 att	 åka	 utomlands	 på	 kattutställning	
igen	med	pappa	och	syster.	Denna	gång	blev	det	i	Riga	i	Lett-
land.		Vi	har	varit	där	en	gång	tidigare	 för	2	år	 sedan,	vilket	
gjorde	det	lättare	att	hitta	till	utställningen.	Vi	åkte	med	färja	
från	Stockholm	på	torsdag	och	var	framme	på	fredagen.	Den-
na	gång	bodde	vi	på	hotell	som	gjorde	så	att	vi	kunde	gå	till	
utställningslokalen.	Vi	hade	fått	bestämda	tider	gällande	vete-
rinärbesiktningen	och	vi	hade	fått	en	senare	tid.	
På	utställningen	får	man	ställa	sig	var	man	vill	så	det	var	 lite	krångel	att	
hitta	platser	då	vi	hade	den	senaste	veterinärtiden.	På	utställningen	var	
det	över	250	katter	som	deltog.		Utöver	utställningen	fanns	det	montrar,	
samt	kunde	man	köpa	glass	och	sockrad	popcorn.	De	hade	även	en	upp-
blåsbar	HOPPBORG	för	barn.		

Vi	hade	med	oss	huskatten	Celcius,	maine	coonen	Cajsa	och	norsk	skogkat-
ten	Aslan.		I	kastratringen	deltog	Cajsa	och	Celcius	som	blev	respektive	3:
a	och	6:a	av	11	kastrater.	Uppe	i	panelen	slog	de	ihop	alla	hårlagen	vilket	
gjorde	 att	 det	 blev	 mer	 konkurrens.	 Celcius	 som	 var	 ensam	 huskatt	 tog	
best	in	show	på	lördagen.	

På	söndagen	var	det	nya	tag.	Alla	våra	katter	blev	nominerade	till	panelen.	
De	hade	också	en	masterring	för	kastrater	som	Cajsa	och	Celcius	deltog	i.	I	
ringen	kom	Celcius	3:a.

Vi	hade	bokat	vår	färja	som	skulle	ta	oss	hem	kl	17:30	så	vi	var	tvungna	att	
lämna	utställningen	innan	panelen	började.		Det	blir	annars	en	extra	dag	
eftersom	färjorna	inte	går	så	ofta.	Nästa	gång	blir	det	inte	Lettland,	då	blir	
det	söderut	mot	nya	destinationer.	Hoppas	också	på	att	Cat	Olimpiasho-
wen	ligger	närmare	nästa	år.	
 
Av: Michaela Karlsson

WORLD ShOW 29-30 APRIL AV 
cAT'S mEOW I RIGA, LETTLAND. 
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Den	27	maj	var	det	dags	för	nystartade	kattklubben	Happy	Cat	Club	att	ha	sin	första	utställning	i	Folket	
Park	i	Arboga.	Utställningen	var	ett	klubbmästerskap	och	var	öppen	både	för	de	egna	medlemmarna	
och	för	betalande	stödmedlemmar.	Cirka	50	stycken	katter	deltog	denna	dag	och	utställningen	var	även	
öppen	för	besökande.	
Inbjudna	domare	var	Louise	Guézennec	och	Bertil	 Johansson	och	sidoklasserna	 i	 form	av	
coolaste	katt,	vackraste	ögon	och	bästa	päls	bedömdes	av	Alexandra	Holmgren.	

På	plats	på	utställningen	fanns	Ingrid	Rudén	med	sin	monter	och	Brittringen	fanns	också	på	
plats	och	passade	på	att	ha	sitt	årsmöte	under	dagen.	

Storslam	denna	utställningsdag	blev	den	för	den	unga	blå	britthanen	Ninim´s	Aries	som	till-
sammans	med	sin	ägare	Suzanne	Hedelind	blev	Bästa	6	-	10	hane,	Bästa	6-10,	Bäst	i	ras	och	
Klubbmästare	Raskatt.	

Vackra	huskatten	Gosan	som	vann	sidoklassen	för	vackraste	ögon	blev	också	Bästa	huskatt	
korthår	samt	Klubbmästare	Huskatt	med	stolta	husse	Ronald	Winter.		

NåGRA RESuLTAT I ÖVRIGT: 

Coolaste	katt		 SE*Cat	King	Cool´s	Harry	/	Karolina	Bergkvist	
Vackraste	ögon	 Gosan	/	Ronald	Winter	
Bästa	päls	 S*Javeliner´s	Glen	Scotia	/	Johlin	Thunberg
Bästa	3-	6	hona	 Kentuckygårdens	Kajsa	Kavat	/	Eva	Hedmark	
Bästa	3-	6	hane/Bästa	3-6		 SE*Cat	King	Cool´s	Ron	/Karolina	Bergkvist		 	 	
Bästa	6-	10	hona	 SE*Cat	King	Cool´s	Athena	/	Karolina	Bergkvist
Bästa	vuxna	hona	 SE*Great	News	Chianti	/	Marie	Malmberg	
Bästa	vuxna	hane/Bästa	Vuxna	 Bakkeborg	Onyx	/	Ann-Sofie	Oxenborg
Bästa	kastrathane	 S*Palace&Main´s	Cherry	Garcia	/	Berit	
Magnusson	
Bästa	kastrat	hona/Bästa	kastrat	 Bell	Arden	Venus	/	Maud	Isgren	
Bästa	huskatt	långhår	 Bera	/Johlin	Thunberg
Bästa	raskatt	veteran	Hona	 Tolouse	/Annika	Ljung
Bästa	raskatt	vetaran	hane	och		 S*PAlace&Mains	Cherry	Garcia	/	Berit	
Magnusson	
Bästa	Veteran	raskatt	
Bästa	huskatt	veteran	 Folke	/	Eva	Andersson
	
Happy	Cat	Club	med	säte	i	Arboga	väntar	på	godkännande	av	WCF	och	förhoppningen	är	förstås	att	man	ska	kunna	
anordna	fler	utställningar	i	framtiden.	För	mer	information	se	gärna	hemsidan	http://www.happycatclub.org/.
 
/Marie Malmberg

hAPPY cAT cLuB - KLuBBmÄSTERSKAP

Ett axplock av 
deltagare i Arbolga
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hAPPY cAT cLuB
KATTFIKA
Den	29	april	var	det	dags	för	nystartade	kattklubben	Happy	Cat	Clubs	första	
aktivitet.	Det	var	kattfika	hos	vår	vice	ordförande	Helene	Karlsson	som	bor	i	
Gesta.	

Vi	var	10	medlemmar	som	träffades.	Det	bjöds	på	underbart	gott	fika	och	blev	
en	hel	del	kattprat.	Till	allas	glädje	så	fanns	det	även	kattungar	att	gosa	med.		
Timmarna	bara	rann	iväg.	

Vi	var	alla	glada	efter	dagen	och	ser	fram	mot	nästa	träff.

Happy Cat Club första Klubbmästere

Det maffiga prisbordet i Arboga
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PAWPEDS- VAD ÄR DET?
Inckickat av Carolina Samuelsson

Pawpeds	är	en	stor	informationsplattform	som	innehåller	bl.a	stamboks-	och	hälsodatabaser	för	flera	
olika	kattraser	(och	även	andra	djurarter)	på	nätet.

Det	finns	även	intressanta	artiklar	om	kattens	sjukdomar,	avel	&	genetik,	hälsa	&	skötsel	mm.	Pawpeds	
håller	även	i	online-kurser	för	den	som	vill	lära	sig	mer	om	katten,	avel	och	genetik.

BAKGRuND
Pawpeds	domän	registrerades	på	nätet	under	år	2000	med	idén	om	att	det	för	framtiden	skulle	gå	att	finna	information	om	
raskatters	stamböcker	och	att	utbilda	uppfödare	i	genetik.	Man	skulle	på	ett	enkelt	sätt	kunna	se	hur	de	genetiska	förutsätt-
ningarna	såg	ut	hos	sin	ras	med	hjälpmedel	som	t.ex	en	kalkylator	för	inavelskoefficienten.	Pawpeds	grundare	heter	Ulrika	
Olsson	och	hon	påbörjade	projektet	redan	under	1997,	då	hon	tillsammans	med		sin	make,	Peter	Olsson,	och	Kjell	Högström,	
skapade	en	onlinedatabas	för	Maine	Coon.	

Pawpeds	har	sedan	växt	och	utvecklats,	och	idag	är	det	ett	mycket	uppskattat	hjälpmedel	för	många	uppfödare.	Man	använ-
der	det	bl.a	i	sitt	avelsarbete	för	att	undersöka	hur	en	eventuell	parning	skulle	se	ut	rent	stamtavlemässigt	(om	de	tilltänkta	
katterna	i	kombinationen	passar	varandra	eller	om	de	är	för	nära	släkt	med	varandra).	Man	kan	samtidigt	se	alla	resultat	för	
utförda	hälsotester	på	de	katter	som	följer	pawpeds	hälsoprogram.

huR ÄR DET uPPBYGGT?
PawPeds	drivs	som	en	ideell	förening	med	ett	begränsat	antal	medlemmar	(ej	allmännyttig).	Det	finns	en	styrelse	och	en	
revisor.	PawPeds	är	oberoende	andra	kattförbund	och	gör	på	så	sätt	ingen	skillnad	på	var	du	har	din	katt	registrerad.		
Själva	databaserna	underhålls av ”maintainers” och vilken person som ansvarar för just din ras stambok går att läsa om närålls av ”maintainers” och vilken person som ansvarar för just din ras stambok går att läsa om närlls	av	”maintainers” och vilken person som ansvarar för just din ras stambok går att läsa om närmaintainers” och vilken person som ansvarar för just din ras stambok går att läsa om när”	och	vilken	person	som	ansvarar	för	just	din	ras	stambok	går att läsa om närår att läsa om närr	att	läsa	om	när	
man	klickar	in	sig	på	sin ras när man kommer in på hemsidan. Man klickar sedan på �Skicka info” och då kommer det framsin	ras	när man kommer in på hemsidan. Man klickar sedan på �Skicka info” och då kommer det framär	man	kommer	in	på	hemsidan.	Man	klickar	sedan	på �Skicka info” och då kommer det framå	�Skicka info” och då kommer det framSkicka	info”	och	då	kommer	det	fram	
kontkatuppgifter	til	lde	personer	som	ansvarar	för	din	ras.

hÄLSORESuLTAT
En	annan	viktig	roll	som	pawpeds	har	är	att	det	är	ett	offentligt	register	 för	våra	avelsdjurs	hälsoresultat.	Om	man	som	
uppfödare	följer	de	hälsoprogram	som	finns	mot	sjukdomen,	så	registreras	dessa	resultat	hos	Pawpeds.	Det	finns	för	närva-
rande	sju	stycken	olika	hälsoprogram	inom	Pawpeds	för	de	olika	kattraserna	som	finns:

Höftledsdysplasi	(HD)
Burmans	gangliosidos	(GM2)
Glycogen	Storage	Disease	(GSD	IV)
Hypertrofisk	kardiomyopati	(HCM)
PK-brist
Progressiv	Retinal	Atrofi	(PRA)
Spinal	muskelatrofi	(SMA)).

För	britterna	så	finns	det	två	frivillga	hälsoprogram	som	det	registerars	in	resultat	ifrån.	Dessa	är	hypertrofisk	kardiomyopati	
(HCM)	och	höftledsdysplasi	(HD)	

För	att	hälsoresultaten	ska	publiceras	på	pawpeds	så	krävs	det	att	man	följer	de	anvisningar	som	finns	för	respektive	hälso-
program.	Vad	gäller	HCM-scanning	så	ska	det	vara	en,	av	Pawpeds,	godkänd	veterinär	som	utför	undersökningen	för	att	re-
sultatet	ska	få	publiceras	i	databasen.	Detta	är	bland	annat	för	att	alla	godkända	veterinärer	ska	läsa	av	resultaten	på	samma	
sätt.	Man	har	gemensamma	riktlinjer	och	mätvärden	att	luta	sig	mot.	En	viktig	nyckelperson	här	är	Jens	Hägström,	Professor	
Dipl.	ECVIM-CA(Kardiologi),	som	är	med	och	kvalitetsäkrar		metoder,	avisningar	och	som	även	är	med	och	godkännder	vilka	
veterinärer	som	får	behörighet	att	HCM-scanna	inom	hälsoprogrammet.

Vad	gäller	höftledsdysplasi	så	är	det	en	avläsare,		och	det	är	veterinär	Per	Eksell,	docent	i	bilddiagnostik.	Du	kan	röntga	din	
katts	höfter	hos	vilken	klinik	som	helst,	men	du	bör	se	till	att	kliniken	har	tidigare	erfarenhet	av	att	röntga	katter.	Anvisningar	
för	hur	kliniken	ska	gå	till	väga	finns	på	de	blanketter	som	man	laddar	ner	under	respektive	hälsoprogram.	Veterinärkliniken	
skickar	sedan	röntgenbilderna	tillsammans	med	hälsoblanketten	till	Per	Eksell	för	avläsning,	och	du	får	sedan	HD-resultatet	
mailat	till	dig.	Det	brukar	ta	ca	3-6	veckor	innan	man	får	sitt	resultat	från	en	höftledsröntgen.

Mer	om	hälsoprogrammen,	de	olika	sjukdomarna	och	hur	man	går	till	väga	för	att	få	sitt	hälsoresultat	registrerat	i	pawpeds,	
går	att	läsa	mer	om	på	deras	hemsida:	www.pawpeds.se

ThE PAWAcADEmY
Pawpeds	håller	i	onlinekurser	för	dig	som	vill	ära	dig	mer	om	katter,	skötsel,	hälsa	och	genetik.

Pawpeds	höll	sin	första	onlinekurs	under	hösten	2007.	Den	var	på	svenska,	men	nu	finns	kurserna	på	flera	olika	språk.	Det	
finns	tre	stycken	olika	kurser	att	gå,	och	det	är	byggt	i	”trapp”-modell,	vilket	betyder	att	du	först	måste	gå	”steg	1”	kursen	för	
att	sedan	få	behörighet	att	läsa	de	efterföljande	kurserna.	Det	är	dock	helt	frivilligt	om	man	vill	läsa	en,	två	eller	tre	kurser.	
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Har	du	planer	på	att	bli	uppfödare	så	är	dessa	kurser	ett	utmärkt	sätt	att	skaffa	sig	mer	grundläggande	kunskap	om	katter	
och	avel.

KuRSERNA INNEhåLLER FÖLjANDE:

Steg	1	(G1):	Handlar	huvudsakligen	om	kattägande. T.ex anatomi, beteende, hälsokontroller etc.gande.	T.ex	anatomi,	beteende,	hälsokontroller etc.älsokontroller	etc.

Steg	2	(G2):	Handlar	huvudsakligen	om	att	föda	upp	en	kull	med	kattungar.

Steg	3	(G3):	Handlar	om	selektiv	avel,	genetik,	hälsoarbete	med	mera.	Denna	kurs	vänder	sig	till	uppfödare	som	redan	har	
haft	någon	kull,	och	som	redan	har	gått	steg	1	och	2	i	utbildningen.

Dessa	kurser	är	väldigt	populära	och	det	är	inte	ovanligt	att	man	får	stå	i	kö	för	att	kunna	delta	på	en	kurs.	För	aktuella	kur-
spriser	och	för	att	anmäla	ditt	intresse,	besök	pawpeds	hemsida,	www.pawpeds.se.
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WORLD ShOW I mAj
Eftersom	vi	inte	längre	får	komma	in	i	"Alianshallen",	blev	det	så	att	vi	för	andra	gången	höll	utställ-
ningen	i	Upplandsa	Väsby	och	Hundsporthallen.		Att	få	tag	i	lokal	för	kattutställningar	är	i	det	närmaste	
omöjligt.	

Hur	som	helst	valde	vi	Hundsporthallen	i	Upplands	Väsby	även	denna	gång.	
Utställningen	skulle	ju	vara	en	World	Show,	som	lockar	fler	utställare	än	en	
vanlig	 internationell	sådan.	Anledningen	är	de	utländska	certifikaten	som	
krävs	för	högre	titlar.	De	flesta	utländska	utställare	kom	från	länder	öster	
om	Östersjön,	men	 två	kom	också	 från	ORKK	 i	Norge.	Anne	Hoffsbakken	
hade	med	sig	sin	jättefina	perserkille	Snoopi,	som	på	lördagen	tog	den	allra	
högsta	vinsten,	han	blev	Best	of	Best	totalt	eller	general	best	eller	vad	man	
ju	vill	kalla	den	 inofficiella	BIS-titeln	som	vi	alltid	delar	ut	på	våra	utställ-
ningar.	Se	fotot	till	höger.	
Domarna	på	utställningen	var	dels	gamla	bekanta,	dels	nya	sådana.	WCFs	regler	kräver	att	
en	av	domarna	måste	representera	styrelsen,	och	det	uppdraget	gick	den	är	gången	till	
generalsekreterare	Tatjana	Cernova.	Hon	hade	en	del	nytt	att	läsa	oss,	och	tog	sitt	uppdrag	
på	största	allvar.	Vi	fick	t	ex	veta	att	man	kan	dela	upp	katterna	betydligt	mer	vad	vi	gjort,	så	att	så	många	som	möjligt	kan	
vara	med	och	tävla.	Det	resulterade	i	totalt	11	ringar,	vilket	vi	inte	brukar	ha.	Nu	vet	vi,	till	nästa	gång.

Vi	hade	egentligen	WCF-toppen	på	besök;	generalsekreteraren,	första	vice	presidenten	och	kassören.	Den	sist	nämnda	tog	
hand	om	domarexamina.	

Bland	 utställarna	 fanns	 representanter	 för	 den	 i	 Finland	 nyli-
gen	startade	första	WCF-föreningen!	Den	heter	4Stars	och	har	
sitt	säte	i	Tammerfors.	Man	kommer	att	hålla	sin	första	utställ-
ning	inovember.	Det	var	föreningens	sekreterare	Julia	som	ställ-
de	ut	 katter.	Det	här	betyder	 ju	 att	 vi	 kan	åka	över	Östersjön	
istället	för	att	dra	med	bil	hela	vägen	ner	till	Mellan-Europa.	Hel-
singfors	ju	ligger	betydligt	närmare.	Gå	gärna	in	på	den	alldeles	
pinfärska	 hemsidan	 och	 läser	mer,	 www.4starscatclub.com.	 Sidan	 finns	 på	 finska,	
ryska	och	engelska.		På	bilden	sekreteraren	Julia		Juutilainen.

Det	 finns	alltid	några	gamlingar	på	våra	utställningar,	 t	ex	en	ragdoll	 som	är	 född	
2001,	men	den	här	gången	slogs	han	av	Bruno,	Mias	choklasfärgade	oriental,	som	
har	fyllt	hela	18	år!	Slå	det	rekordet	den	som	kan.	Han	blev	bästa	kastrat	och	bästa	
veteran	på	lördagen.	

En	annan	veteran	var	Annas	Titus,	som	är	född	2006.	Bilden	nere	till	vänster.

Att	tävla	i	WCF-ringar	har	blivit	allt	populärare.	Speciellt	de	utländ-
ska	utställarna	är	ivriga	att	delta.	Alla	tävlar	om	poäng	i	olika	ran-
kinglistor,	som	t	ex	Top	Cat	Rating,	men	även	inom	WCF.

Det	är	alltså	 inte	enbart	grundbedömningarna	och	bästa-titlarna	
som	ger	poäng	utan	även	placeringen	i	ringarna.	Ju	fler	katter	man	
tävlar	emot,	desto	högre	poäng	får	man.	
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En av besökarna från Ryssland

En inte alltför ofta sedd ras på våra , 
Russian blue från Ryssland

Vi hade också besök från Hallandskatten,  
Gunnel Walther med perser och Clabbe 
Niesel med exotic.

Clabbes exotic tävlade för första gången 
bland konrthåren och blev bästa veteran 
korthår totalt. 
Gunnels perser blev BIS veteran totalt.

Katterna från Kobbacat's uppfödning på Åland vann både det ena oh det andra. Tjejen till 
höger, Drama Queen blev BIS totalt på söndagen, medan faster till vänster fick nöja sig med 

titeln bästa kastrat totalt.
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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	
stambokföringen	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
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En Shenandoa-katt 
tillsammans med 
Husse.



KATTENS TÄNDER- Så SKÖTER Du DEm

Att	katten	drabbas	av	diverse	mun-	och	tandproblem,	särskilt	
med	stigande	ålder, är tyvärr inte ovanligt. Tandstenoch tand-ålder,	är tyvärr inte ovanligt. Tandstenoch tand-är	tyvärr	inte	ovanligt.	Tandsten	och	tand-
lossning	(parodontit)	är	några av de problem som kan dykaågra av de problem som kan dykagra	av	de	problem	som	kan	dyka	
upp.	Bakterier	finns	i	riklig	mängd	i	kattens	mun	(vi	vet	ju	hur	
illa	det	kan	gå	av	ett	kattbett!)	och	om	bakterierna	får möjlig-år möjlig-r	möjlig-
het	att	växa	till	sig	på	kattens	tandytor	så	bildas	det	så	små-å-
ting	om	en	beläggning,	det	vill	säga	plack.	Detta	leder	senare	
till	 tandsten	när	placken	 förkalkas.	När	det	bildas	 tandsten	
vid	 tandköttskanten	 så	 irriterar	 detta	munslemhinnan	 och	
bildar	 en	 tandköttsinflammation	 (gingivit).	 Plackbildningen	
fungerar	som	en	snöbollseffekt	i	kattens	mun	om	man	inte	
förhindrar	det.	Den	kan	sprida	sig	ner	i	tandköttsfickan	och	
sprida	sig	på	djupet	vilket	till	slut	leder	till	att	trådarnamellanådarnamellandarna	mellan	
tandrötter	och	käkben	förstörs	och	att	käkbenet	runt	tanden	
löses	upp.	Kattens	tänder börjar då sitta löst för att slutligennder	börjar då sitta löst för att slutligenörjar	då	sitta	löst	för	att	slutligen	
tappa	sina	tänder.	Detta	kallas	för	parodontit	och	gör	väldigt	
ont	för	katten.	Har	man	otur	så	kan det även orsaka allvarligakan	det	även orsaka allvarligaäven	orsaka	allvarliga	
skador	på	inre	organ	som	njurar,	lever	och	hjärta	pga	de	stora	
mängderna	av	bakterier	som	åker ut i blodomloppet på kat-åker ut i blodomloppet på kat-ker	ut	i	blodomloppet	på	kat-
ten.	Det	 är	 även påfrestande för kattens immunförsvar attven	påfrestande för kattens immunförsvar attåfrestande för kattens immunförsvar attfrestande	 för	 kattens	 immunförsvar	 att	
ständigt	gå	runt	med	en	obehandlad	tandköttsinflammation.	
Detta	kan	öka	risken	för	katten	att	bli	mer	mottaglig	för	andra	
infektioner	och	inflammationer.

Som	kattägare	kan	du	hjälpa	till	att	förebygga	detta	problem	
på	flera	sätt.	En	av	de	bästa	investeringarna	du	kan	göra	är	
att	köpa en så kallad ”fingertuta” eller lite gasbinda som dupa	en	så kallad ”fingertuta” eller lite gasbinda som duå	kallad	”fingertuta”	eller	lite	gasbinda	som	du	
kan	linda	runt	fingret,	barntandborste,	smaklig	tandkräm	för	
djur,	 klorhexidinlösning	 som	är anpassad för djur t.ex Hex-r	anpassad	 för djur t.ex Hex-ör	djur	 t.ex	Hex-
arinse.	Det	går bra att köpa vanlig klorhexidin 0,5mg/ml menår bra att köpa vanlig klorhexidin 0,5mg/ml menr	bra	att	köpa	vanlig	klorhexidin	0,5mg/ml	men	
då	ska	du	späda	den	med	vatten	1+4	(en	del	klorhexidin	och	
fyra	delar	vatten).	

Sedan	ska	man	ju	använda	dessa	produkter	också! Vilket kanå! Vilket kan!	Vilket	kan	
vara	lättare	sagt	än	gjort	beroende	på	kattindividen.	Ju	tidi-
gare	 du	 börjar	 med	 att	 borsta	 kattens	 tänder desto bättrender	 desto	 bättreättrettre	
är	det.	Dels	för den förebyggande tandvården, men även förr	den	förebyggande tandvården, men även förörebyggande	tandvården, men även förården,	men	även föräven	för	
att	vänja	katten	med	tandborstningen.	Ett	tips	till	alla	upp-
födare är att försöka vänja era kattungar vid att få tändernadare	är att försöka vänja era kattungar vid att få tändernaär	att	försöka	vänja	era	kattungar	vid	att	få	tänderna	
och	tandkött	ompysslade	och	att	uppmana	deras	nya	ägare	
att	fortsätta	med	tandvården även på hemmaplan.ården även på hemmaplan.rden	även på hemmaplan.ven	på hemmaplan.å	hemmaplan.	

huR SKÖTER jAG TANDVåRDEN Då?åRDEN Då?RDEN Då?å??

Börja	med	att	undersöka	din	katts	tandstatus.	Är	tandköttet	
väldigt	ilsket	rött,	blödande	eller	om	du	helt	enkelt	är osäker,r	osäker,äker,ker,	
så be först en veterinär att undersöka kattens mun och tän-å	be	först en veterinär att undersöka kattens mun och tän-rst	en	veterinär att undersöka kattens mun och tän-är	att	undersöka	kattens	mun	och	tän-
der.	Det	kan	bli	väldigt	tufft	för	tandköttet	att	borsta	med	en	

Den	vuxna	katten	har	30	permanenta	tänder, 16 i överkäken och 14 i underkäken. När den är runt 4-6nder,	16	i	överkäken och 14 i underkäken. När den är runt 4-6överkäken	och	14	i	underkäken.	När	den	är	runt	4-6	
månader gammal så byter den ut sina mjölktänder till de permanenta tänderna. Under denna periodånader gammal så byter den ut sina mjölktänder till de permanenta tänderna. Under denna periodnader	gammal	så	byter	den	ut	sina	mjölktänder	till	de	permanenta	tänderna.	Under	denna	period	
så	kan	det	lukta	väldigt	illa	från kattungens mun. Ibland så kan det även bli så att kattungen har dubblaån kattungens mun. Ibland så kan det även bli så att kattungen har dubblan	kattungens	mun.	Ibland	så	kan det även bli så att kattungen har dubblakan	det	även bli så att kattungen har dubblaäven	bli	så	att	kattungen	har	dubbla	
tänder	innan	mjölktanden	har	hunnit	lossna	och	den	nya	permanenta	tanden	kommer	fram.	Oftast	så	
är	detta	ingen	fara,	men	ibland	kan	man	behöva	åka till veterinären för att avlägsna en envis mjöltand.åka till veterinären för att avlägsna en envis mjöltand.ka	till	veterinären	för	att	avlägsna	en	envis	mjöltand.	
Detta	för	att	undvika	att	den	skadar	den	permanenta	tanden	eller	orsakar	en	felställning	i	bettet.	Låt inteåt intet	inte	
din	kattunge	gå	med	dubbla	tänder för länge! Om du är osäker så kontakta din veterinär för råd. Att bender	för länge! Om du är osäker så kontakta din veterinär för råd. Att beör länge! Om du är osäker så kontakta din veterinär för råd. Att ber	länge! Om du är osäker så kontakta din veterinär för råd. Att beänge!	Om	du	är osäker så kontakta din veterinär för råd. Att ber	osäker så kontakta din veterinär för råd. Att beäker	så	kontakta	din	veterinär för råd. Att ber	för råd. Att beör	råd. Att beåd. Att bed.	Att	be	
veterinären	att	ta	en	titt	på	kattens	tänder	vid	den	årliga vaccinationen kan vara en god och förebyggandeårliga vaccinationen kan vara en god och förebygganderliga	vaccinationen	kan	vara	en	god	och	förebyggande	
åtgärd.
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tandborste	om	det	är	kraftigt	inflammerat.	Försök	istället	att	
gnugga	lite	försiktigt	på	tandköttskanten	med	en	”fingertuta”	
eller	linda	lite	gasbinda	runt	fingret	och	använd	som	”finger-
tuta”.	Använd	 vanligt	 vatten	 eller	 en	 klorhexidin-blandning	
att	doppa	fingertutan	med.

Är	katten	ovan	med	tandvård	så	kan	det	vara	en	god	idé	att	
börja	lite	försiktigt	med	introduceringen	av	tandborstningen.	
Börja	med	att	vänja	den	vid	att	öppna	munnen	och	titta	på	
tänderna	dagligen.	 Försök	 smyga	 in	 ”tandkontrollen”	 i	 var-
dagen	och	gör	det	som	en	naturlig	del	i	själva	gosande	och	
kelandet	 med	 katten.	 Det	 behöver	 inta	 vara	 några	 längre	
stunder,	några	sekunder	här	och	där	är	en	 jättebra	början.	
När	ni	 sedan	känner	er	 redo	 för	nästa	steg	så	kan	ni	börja	
med	att	inviga	den	lilla	tandborsten	med	mjuk	borste	(t.ex	en	
babytandborste)	med	en	smaklig	tandkräm	avsedd	för	djur.	
Prioritera	att	borsta	de	övre	kindtändernas	tandköttskanter,	
det	är	där	det	oftast	bildas	plack.	Borsta	med	små	gnuggande	
rörelser.	De	första	gångerna	kanske	ni	bara	hinner	att	borsta	
i	några	sekunder	åt	gången.	Det	är	helt	OK.	Låt	det	ta	den	tid	
det	behöver	för	att	ni	så	småningom	ska	kunna	sköta	tand-
vården	på	bästa	sätt.	Man	kan	med	fördel	även	massera	tand-
köttskanten	 med	 lite	 Bucacat	 efter	 själva	 tandborstningen.	
Eller	gnugga	tandköttet	med		klorhexidin-lösning	om	det	är	
lite	irriterat.	Det	behöver	inte	borstas	så	jättelånga	stunder.	
Det	är	desto	viktigare	att	man	borstar	tänderna	regelbundet.	
Om	man	lyckas	borsta/gnugga	tänderna	under	någon	minut	
eller	två,	några	gånger	i	veckan,	så	har	man	i	princip	uppnått	
det	ultimata	för	hemmatandvården	och	det	betyder	oerhört	
mycket	för	din	katts	tand-	och	munhälsa.	

Hur	man	praktiskt	går tillväga för att hålla sin katt vid dennaår tillväga för att hålla sin katt vid dennar	tillväga	för	att	hålla sin katt vid dennaålla sin katt vid dennalla	sin	katt	vid	denna	
behandling	är	olika	och	man	får hitta det sätt som passar enår hitta det sätt som passar enr	hitta	det	sätt	som	passar	en	
själv	och	sin	katt	bäst.

KORT FAKTA Om KATTENS TANDSjuKDOmAR

Gingivit	 är	 tandköttsinflammation	 och	 orsakas	 av	 bakterie-
beläggningar	runt	tandköttskanten.	Tandköttet	blir	då	irrite-
rat	och	man	ser	ofta	en	rodnad	eller	att	det	blir	ilsket	rött.	Du	
kan	förebygga	detta	genom	regelbunden	tandborstning.

Parodontit	är	en	tandlossningssjukdom	hos	katt	och	den	or-
sakas	av	tandsten	och	tandköttsinflammation.	Man	behand-
lar	denna	sjukdom	genom	att	dra	ut	drabbade	tänder	(lösa	
tänder)	och	man	avlägsnar	 tandsten	och	 inflammerad	väv-
nad.	Viktigt	är	att	fortsätta	underhålla	kattens	tänder	genom	
tandborstning.



Källor:llor: 
http://docplayer.se/1128993-Veterinarinformation-fran-doggy-ab-allt-detta-aven-inom-hund-och-kattmatsindustrin.html
https://www.royalcanin.se/katt/kattkunskap/kattens-kropp/hur-skoter-man-tanderna-pa-en-katt/
https://pawpeds.com/pawacademy/health/teeth/index_se.html
http://www.agria.se/katt/artiklar/sjukdomar-och-skador/tandsten-hos-katt/
http://www.agria.se/katt/artiklar/sjukdomar-och-skador/komplikationer-och-behandling-av-tandlossningssjukdomar/
http://www.agria.se/katt/artiklar/sjukdomar-och-skador/tandskottsinflammation/
http://www.anicura.se/fakta-och-rad/katt/forl/

Tandsten	bildas	på	 kattens	 tänder	när	plack	 förkalkas.	Det	
bildas	då	en	hård	tandbeläggning	som	kan	resultera	i	andra	
tandsjukdomar	hos	katten.	Man	behandlar	detta	genom	att	
ta	 bort	 lättare	 tandsten	 genom	 tandborstning.	 Kraftigare	
tandsten	behöver	tas	bort	av	veterinär.

FORL/TR	är	tandnedbrytning	och	är	en	vanlig	tandsjukdom	
hos	 katt.	 Denna	 tandsjukdom	 orsakar	 hål	 i	 tänderna	 som	
sedan	tandköttet	försöker	täcka	över	genom	att	det	kryper	
upp	en	bit	på	tandens	utsida.	Denna	tandsjukdom	är	mycket	
smärtsam	för	katten	och	går	tyvärr	inte	att	förebygga.	Man	
undersöker	kattens	tänder	med	sondering	och	tandröntgen	
under	narkos.	Man	behandlar	 sjukdomen	genom	att	drab-
bade	tänder	dras	ut.	Beroende	på	hur	drabbad	tanden/tän-
derna	är	så	kan	det	räcka	med	att	ta	bort	kronan	och	täcka	
rotresterna	genom	att	 sy	över	 tandkött.	Är	 roten	 intakt	 så	
räcker	inte	det,	utan	då	måste	även	roten	tas	bort.	

/Carolina Samuelsson
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RESA mED huND ELLER KATT
När	du	vill	ta	med	din	hund	eller	katt	till	Sverige	måste	du	alltid	anmäla	djuret	till	Tullverket.	Om	du	inte	
gör	det	kan	det	vara	ett	brott	mot	lagen	om	straff	för	smuggling.	Djuret	måste	också	uppfylla	Jordbruks-
verkets	krav	för	in-	eller	utförsel.

Jordbruksverket	är	den	myndighet	som	är	ansvarig	för	regler	om	införsel	av	djur	till	Sverige	och	har	mer	
detaljerad	information.

LÄS Om KRAVEN FÖR IN- Och uTFÖRSEL AV huND Och KATT hOS jORDBRuKSVERKET .
Anmäl på webben eller vid gränsen
Anmäl på webben – välj grön fil eller gång

Du	som	är	bosatt	i	ett	EU-land	kan	göra	din	anmälan	av	hund	och	katt	till	Tullverket	här	på	webben.	När	du	kommer	till	
Sverige	kan	du	välja	den	gröna	gången	eller	filen	i	tullfiltret	–	”inget	att	deklarera”.	Du	måste	kunna	visa	upp	ditt	anmälnings-
nummer	om	en	tulltjänsteman	ber	om	det.

ANmÄL DIN huND ELLER KATT
Anmäl vid gränsen – välj röd fil eller gång

Du	gör	din	anmälan	genom	att	ta	dig	till	en	så	kallad	”röd	punkt”	(oavsett	om	du	kommer	resande	eller	skickat	djuret	som	
fraktgods).	Den	finns	i	röd	gång	eller	röd	fil	i	tullfiltret.	Där	kontaktar	du	en	tulltjänsteman.

Om ingen tulltjänsteman finns på plats gör du en anmälan på något av följande sätt:

*	Använd	den	telefon	som	sitter	i	röd	gång	eller	fil	vid	tullfiltret.

*	Ring	det	telefonnummer	som	finns	angivet	på	en	affisch	i	röd	gång	eller	fil	i	tullfiltret.

*	Ta	dig	till	närmaste	tullklareringsexpedition.

*	Om	du	inte	har	möjligheten	att	välja	röd	fil	eller	gång,	till	exempel	om	du	reser	med	direkttåg	mellan	Danmark	och	Sverige,	
kontaktar	du	en	uniformerad	tulltjänsteman	på	tåget.	Om	du	inte	träffar	på	en	uniformerad	tulltjänsteman	på	tåget,	ska	du	
ringa	Tullverkets	vakthavande	befäl	på	telefonnummer	+46	(0)	40-661	32	25.

Betala avgifter

Om	du	köper,	får	som	gåva	eller	adopterar	en	hund	eller	katt	från	ett	 land	utanför	EU	kan	du	komma	att	behöva	betala	
avgifter	för	djuret.	Avgiften	beror	bland	annat	på	hur	mycket	djuret	har	kostat	i	inköp,	eller	värdet	på	djuret,	och	fraktkost-
nader.

Ska hunden eller katten få ny ägare?
Om	hunden	eller	katten	ska	byta	ägare	efter	införseln	till	Sverige,	eller	om	djuret	reser	helt	ensamt	som	fraktgods,	gäller	
andra	krav.

LÄS mER Om KRAVEN FÖR Så KALLADE hANDELSDjuR hOS jORDBRuKSVERKET .
När ska du anmäla ett djur?

Djur från ett annat EU-land Djur från land utanför EUR Djur från Norge

Anmäla	till	Tullverket	när	du	
passerar	gränsen Ja,	alltid Ja,	alltid

Om	djuret	uppfyller	kraven	
för	införseln	behöver	du	inte	
anmäla	djuret.

Anmäla	till	Tullverket	när	du	
skickar	djur	som	fraktgods Ja,	alltid Ja,	alltid Ja,	alltid

Anmäla	till	Tullverket	på	
webben

Ja,	för	dig	som	är	bosatt	i	
ett	EUR-land.	Läs	mer	under	
rubriken	"Anmälan	på	web-
ben"

Nej Nej

Behöver	du	betala	några	
avgifter? Nej Ja,	läs	mer	under	rubriken	

"Betala	avgifter"
Ja,	läs	mer	under	rubriken	
"Betala	avgifter"

Från	vilka	länder	gäller	vad?

Gäller	från	alla	EU-länder,	
samt	djur	från	Andorra,	
Island,	Lichenstein,	Monaco,	
San	Marino,	Schweiz,	Vati-
kanstaten.

Här	skiljer	sig	Jordbruksver-
ket	från	listade	och	icke	lis-
tade	länder.	Hos	Jordbruks-
verket	kan	du	se	vilka	länder	
som	räknas	som	vad.

Hämtat från Tullverkets hemsida.
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Man kan roa sig på många olika vis på en kattutställning. Ovan 
Oskar med pappa, till höger en en akrobak så lilla Ellie som med 
allvalig min pratade i mobilen. 

Det kan vara jobbigt att vara på utställning 
även för en katt

Tripp-trapp-trull - 
de här tre filurerna 
var för små för 
att få vara med 
på utställningen. 
Istället fick de låna 
Lillens fina Årets 
Katt-pokal.

Tre av domarna; Dagny Dickens till vänster, Tino 
Eckhart i mitten och Daniel Counasse till höger.
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                                             Full	member	of		World	Cat	Federation

Sveriges Nya 
Raskattföreskattning

Inbjuder till de 110:e och 111:e internationella 
utställningarna

lördagen den 16 och 
söndagen den 17 september 2017

i Ladan, Gimo

WCF-ringar 
Vuxna/Ungdjur Lördag- Kastrater/Huskatter - Söndag

Tider:
Lördag:

Veterinärbesiktning 07.00 – 09.00
Bedömningarna börjar 09.30

Öppet för publik 10.00 – 17.00

Söndag:
Veterinärbesiktning 08.00-09.00

Bedömningarna börjar 09.30
Öppet för publik 10.00–15.30

Utställningen beräknas pågå till ca kl. 18.00 båda dagarna

De Nordiska WCF reglerna gäller alla utställare!
Reglerna finns på www.snrf.org under rubriken Utställning

Använd gärna vår Anmälan-on-line på SNRF:s hemsida!
Den vanliga anmälningsblanketten finns under Utställningar/Dokument.

 Annan typ av blankett returneras omgående.

Eventuella ändringar och info meddelas på SNRF:s hemsida och på  
Facebook gruppen SNRF utställningar 

OBS!  
Vi kan ta emot max 145 katter per dag! Först till kvarn gäller

Vi har möjlighet till kortbetalning under utställningen!

Irina Gusheva, AB, 
Ryssland

Pascal Pobé
AB, Frankrike

Victor Zaalov
AB, Israel

Våra domare i Gimo:
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ANmÄLAN

Ska	vara	din	klubbs	utställningssekreterare	tillhanda	senast 
den 10 augusti för	 vidare	befordran	till	Maria Lööf senast	
den 13 augusti. Använd e-post! Du som anmäler on-line, 
skicka en kopia på din bekräftelse till din utställningssekre-
terare!

Uppge	 tydligt	 på	 blanketten/formuläret	 vilka	 dagar	 kat-
ten	 ska	 ställas	 ut.	 Endast	 en	 anmälan	 per	 klass	 behövs.		
Din	anmälan	är	bindande efter den 13 augusti.

Bekräftelse sänds endast ut om du lämnar aktuell e-post-
adress

AVGIFTER OBS -PER DAG
Anmäl och betala i god tid och få lägre avgifter!

Ant. katter senast 15.7 16.7-13.8 
1 350 400
2 500 600
3 650 800
4 800 950
5 900 1100

 Veteranklassen	är	avgiftsfri,	om	katten	deltar	i	annan		klass	
också.	Om	katten	enbart	anmäls	till	veteranklassen		 är	
avgiften	som	ovan. 
	Uppfödar-	och	Avelsklass	samt	färgbedömning	är	avgiftsfria	
om	katten	deltar	i	utställningen.	Färgbedömning	för	katt	
som	inte	deltar	i	utställningen	kostar	150:-

•	 Avgiften	ska	betalas	in	på	SNRF:s	PG	11	69	49-	9.	Vid	
betalning	från	utlandet:

•	 IBAN	SE47	9500	0099	6026	0116	9499
•	 SWIFT	(BIC-code)	:	NDEASESS

 
•	 Vid	ev.	avanmälan	efter	13 augusti	betalas	

anmälningsavgiften	tillbaka	endast	mot	uppvisande	av	
veterinär-	eller	läkarintyg,	som	ska	vara	SNRF	tillhanda	
senast	6	dagar	efter	avslutad	utställning. 

•	 Exp.avgift	om	50	kr	tas	ut	vid	återbetalning	och	vid	
fakturering	av	utebliven	anmälningsavgift.

Om	katt/katter	avvisas	från	utställningen,	betalas	avgiften	
inte	tillbaka.	Vi	tar	inte	byten	av	katter	efter	13 augusti. 

BuRAR
Enkelbur:	 60	x	80	x	60	cm
Dubbelbur:	 60	x	120	x	60	cm

Burarna	ställs	i	enkla	rader	med	utställare	på	ena	sidan	
och	besökare	på	den	andra	om	utrymmet	tillåter,	annars	i	
dubbelrader	på	"gammalt	vis".

Om du tar med egen bur, ange måtten på anmälan.

ANNONSERING I VåR KATALOG
Manus	till	oss	senast	20 augusti.	Skicka	annonsen	digitalt	i	
storleken	A4	till	sirkka-liisa.lundbergs@outlook.com
Katalogen	trycks	i	A5-storlek.	Helsida	(A5)	500	kr/företag	
och	250	kr/uppfödare.		

GLÖm INTE:
•	 att ta med raskattens stamtavla/huskattens 

huskattbevis och vaccinationsintyg,
•	 att katterna ska vara kattpestvaccinerade mindre än 

2 år före utställningen,
•	 att bifoga hörselintyg på vit katt, om den ställs ut 

första gången,
•	 att huskatter över 10 månader ska vara kastrerade.

KONTAKTuPPGIFTER
Anmälningar, avanmälningar och ändringar 
Maria	Lööf
Kyrkbacken	1,	169	62	Solna
Telefon:	070	–	631	59	47
E-post:	maria.loof@modernekonomi.se

Domarelever
Louise	Guézennec
Telefon:	072-252	43	11	
E-post:	guezennec@brevet.nu

Ekonomiska frågor
Maria	Mattsson	
Telefon:	070-821	60	85
E-post:	kassor@snrf.org

Priser – sponsring och montrar på utställningen
Alexandra	Holmgren
Telefon:	070-668	49	32
E-post:	alexemt@hotmail.com

Vill	du	ha	ditt	hederspris	omnämnt	i	katalogen,	skriv	på	
anmälningsblanketten	till	vilken/vilka	katter	du	vill	skänka	
pris.

hOTELL Och cAmPING I I NÄROmRåDET 
Gimo IF:s vandrarhem:	 	 Telefon:	0173-401	15

Snälla du!

Om du får förhinder i sista stund

Vänligen kontakta

Maria Lööf  070-631 59 47

Wiveca Fransson 070-628 03 95
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En dam poserade på det här tjusiga viset, med 
annan diskuterade med domare Anna. 

Nedanför en av montrarna
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TÄNK På SAmVETET Och 
NYA KATThEmmET

PG 21 06 13-6

mERA STAmBOKFÖRING
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.

OBS!	Alla	föreningar	kräver	inte	BAER-testet,	så	du	som	lånar	t	ex	hankatt	från	en	sådan	förening,	
måste	se	till	att	även	BAER-testet	har	gjorts.

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

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	registreringsnummer.		
Stambokföraren	har	hittills	själv	letat	efter	katterna	på	internet,	men	den	sysslan	tar	väldigt	mycket	
tid,	och	hon	måste	därför	sluta	göra	så.	

TÄNK På ALLA KATThEm, SOm GÖR 

ETT jÄTTEjOBB mED ALLA ÖVERGIVNA 

KATTER RumT Om IN LANDET.
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WcF-uTSTÄLLNINGAR 2017
	 Mars	................25	-	26	............ FHK	.........Varberg	................................... dubbelutställning
	 Maj	..................13	-	14	............ SNRF	.......Uppslands	Väsby	.................... World	Show
	 Augusti	............26	-	27	............ ORKK	.......Solbergelva	............................. dubbelutställning
	 September		......23	-	24	............ SNRF	........Gimo	...................................... dubbelutställning
	 Oktober	...........21	-	22	............ FHK	.........Varberg	................................... dubbelutställning

WcF-uTSTÄLLNINGAR 2018
	 Mars	................24	-	25	............ FHK	.........Varberg	................................... World	Show
	 Oktober	...........20	-	21	............ 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.

ADRESSBYTE
Om Du hAR BYTT POSTADRESS ELLER 

 
EmAILADRESS 

hÖR AV DIG TILL SEKRETERAREN 

SNRF.SEKRETERARE@OuTLOOK.cOm
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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
är	vilande	tills	vidare

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/

NY WEBBmASTER: mIchAELA KARLSSON, SLOTTSKATTEN

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/

RASRINGAR
FÖRENINGEN VANGORAN
www.vangoran.com/

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

MED	RESERVATION	FÖR	ÄNDRINGAR!	

HÄR	GÄRNA	AV	DIG	OM	NåGOT	INTE	STÄMMER

SILVER NEWS 
www.silvernews.se/

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/

NATUR-ligt RENTBIOLOGISK
LUKT-, FLÄCKBORTTAGARE

& ALLRENGÖRING
EFFEKTIVT - MILJÖVÄNLIGT

www.naturligtrent.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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