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K O N T A K T P E R S O N E R

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

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

FÖRENINGENS OFFIcIELLA mAILADRESS:
sekreterare@snrf.org

Adressen	till	SNRF:s	hemsida	f.n.:		http://snrfwcf.wix.com/snrf  

SVENSKT POSTGIRONummER: 11 69 49 - 9

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

S T A m B O K F Ö R I N G
Stambokförare, alla hårlag, transfer
Louise	Guézennec	 tfn	018-51	61	70
Svanbergsgatan	5,	752	31		Uppsala								 louise.guezennec@gmail.com

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

Ansökan om stamnamn:
Alexandra Holmgren	 0706-684	932
för	adress	se	vice	ordförande	 alexandra@snrf.org
 
Alla	blanketter	som	rör	stambokföringen	finns	att	ladda	hem	från	hemsi-
dan,	under	rubriken	Blanketter	eller	få	hemskickat	per	epost	eller	post

A V G I F T E R  / FEES FOR 2015
Medlemsavgift	/	Full membership för 2016	 300:-/kalenderår				(€	31)
Hel	familj	/Family fee för 2016	 325:-/kalenderår				(€	35)
Stödmedlem	/	Support member för 2016	 150:-/kalenderår				(€	16)
Nytt	Stamnamn	/New cattery name	2016	 	750:-	inkl.	bevis	o	porto	(€	75)		
Överföring	av	stamnamn	/	
     Transfer of Cattery name 	 200:-	inkl.	bevis	o	porto				(€	20)
Ny	stamtavla	/	New pedigree	 150:-			(€	16)	
Omregistrering		/	Transfer of Pedigree		 150:-			(€	16)
Transfer	vid	försäljning	av	kattunge	under	6	mån	/	 ingen	kostnad
   Transfer, if cat is younger than 6 months free of charge
Transfer	vid	försäljning	av	katt	äldre	än	6	mån	/
   Transfer, if cat is older than 6 months	 100	kr	inkl.	porto	(€	10)
Transfer	vid	byte	till	annan	förening	/	 100	kr	inkl.	porto		(€	10)
   Transfer to other organization
Ändring	begärd	av	uppfödaren	 60:-	till	150:-	inkl.	porto
Huskattbevis	 60:-		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:--

Kommersiella annonser 
Helsida						 1	nr	 600:--	
Helsida						 4	nr	 2	000:--
Halvsida				 1	nr	 300:--
Halvsida				 4	nr	 1	000:--
Kvartssida	i		 4	nr	 800:--

FIIAS FuNDERINGAR

ANNONSPRISER

FRAmSIDAN

DONTOmASO'S
VANITY BEAuTY

foto: DonTomaso's

ANSVARIG uTGIVARE
Wiveca	Fransson

Källbo	214,	195	92	MÄRSTA
epost:	wiveca@snrf.org

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

uTSTÄLLNINGAR

När	den	här	tidningen	kommer	ut	har	vår	andra	utställning	detta	jubileumsår	varit	
och	farit.	Också	den	här	gången	var	vi	i	Gimo.	Där	finns	inte	bara	en	trivsam	lokal	att	
ställa	ut	i,	där	finns	också	ett	vandrarhem,	som	blivit	populärt	för	utställarna	att	bo	
på.	Mer	om	den	utställningen	kommer	i	julnumret.

En	annan	utställning	som	hållits	i	sommar	är	ORKKs	i	Solbergelva	i	Norge.	Bilder	från	
den	finns	på	sidan	11	och	12.	

För	2016	har	vi	bokat	in	två	stycken,	den	första	21-22	maj	och	vi	får	faktiskt	vara	
i	Allianshallen	en	gång	till	innan	man	flyttar	till	sina	nya	lokaler	på	Gränby	gärde	i	
Uppsala.	Den	andra	är	bokad	till	10-11	september,	och	om	allt	går	vi	planerat	ska	vi	
vara	i	Gåvsta	innebandyhall	i	Rasbo,	ca	16	km	nordost	om	Uppsala.

Den	12	september	drog	vi,	Wiveca	och	undertecknad,	till	Örebro	för	att	vara	med	på	
Skogkattmästerskapet	arrangerat	av	Skogkattslingan.	Som	alltid	var	det	en	gemytlig	
tillställning.	Enda	smolken	i	bägaren	var,	att	inga	WCF-medlemmar	deltog.

Till vänster domare i arbete och till höger en del av prisbordet 

På	ett	skogkattmästerskap	tävlar	man	inte	endast	om	
titeln	 Skogkattmästare,	 nej,	 man	 tävlar	 också	 i	 ett	
antal	sidoklasser.	En	av	dem	heter	Bästa	ekipage.	På	
fotot	ett	deltagande	sådant!		

uTFLYKT
I	strålande	sol	och	skön	höstvärme	och	luft	tog	vi	en	
sista	 tur	 för	året	med	husbilen.	Vi	besökte	Matisse,	
Stumpan,	Avalon	och	Kissen	på	Björkbacka.	

Gustaf	fick	som	sig	bör	gå	ute	så	mycket	han	ville.	Det	
tog	visserligen	en	halv	dag	innan	han	insåg	det,	men	
sedan	blev	det	full	fart	på	killen,	ut	och	in	genom	katt-
luckan.	Han	fick	dock	 inte	gå	helt	fritt,	nej	då.	Både	
Matisse	och	syster	Stumpan	höll	ett	mycket	vakande	
ökan	på	honom,	fanns	alltid	ett	par	meter	efter.	

Sotis	tog	sig	ut	på	trappan,	men	längre	än	så	behagade	inte	den	svarta	damen	gå.	
Nej,	det	var	allt	skönast	att	vara	inomhus,	på	någon	bra	liggplats,	nära	till	matskå-
len.	Den	damen	är	då	inte	speciellt	lättskrämd.	Där	låg	hon	på	en	hylla	och	sov,	trots	
att	vi	var	18	stycken	som	satt	alldeles	intill.	Det	var	som	med	dammsugaren	-	den	är	
väl	inget	att	bry	sig	om...	

Cedric,	den	"lille"	fegisen,	hittade	tillbaka	till	sitt	gömställe	i	en	tvättkorg	under	käl-
lartrappan.	Där	låg	han	ända	tills	kvällen	kom.	DÅ	kom	han	fram,	åt	och	gick	runt	
från	den	ena	till	den	andra	och	var	hur	modig	och	gosig	som	helst.	
Man	bli	inte	klok....	Nu	får	vi	vänta	till	våren	innan	vi	tar	nästa	tur	
ut	i	det	gröna.

Önskar	alla	en	skön	höst!	
	 	 	 	 	 /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	 har	 ett	 stamnamn	 som	 är	
godkänt	 i	 något	 annat	 förbund	eller	 tidigare	 IDP,	 ska	du	
skicka	in	en	ansökan	om	överföring	(samma	blankett	som	
används	för	ansökan	av	nytt	namn)	till	WCF	och	bifoga	ko-
pia	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 pär-
men)
-	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-stamtav-
la  
-	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 pär-
men)	 -	bevis	på	kattens	senast	tagna	titel	(=	bedöm-
ningssedel 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 

Anna	Sartor,	Rättvik	
Anton	Pozine,	Stockholm	
Camilla	Torgerstad,	Upplands	Väsby
Elena	Antonishina,	Stockholm	
Elin	Morgensterns,	Uppsala	
Elisabeth	Westerdahl,	Linköping	
Frida	Andersson,	Hultsfred
Jerker	Nilsson,	Hultsfred
Kristina	Gustafsson,	Årsta	

Kristina	Nordin,	Finspång
Linda	Berg,	Nyköping	
Madeleine	Eklund,	Nyköping	
Maja	Asp,	Stockholm
Malin	Gradin,	Sollefteå
Michaela	Karlsson,	Mölndal
Nino	Karan,	Malmö
Valentina	Muratidu,	Uppsala
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ORDFÖRANDEN 
hAR  ORDET 

Hej	på	er	alla	vänner!

Hösten	är	på	väg	med	stora	steg,	även	om	det	ännu	är	ganska	milt	och	soligt	utanför	mitt	fönster.	Fåglarna	jag	
ser	är	mest	talgoxar,	blåmesar	och	de	svarta	koltrastarna,	som	glatt	studsar	runt	i	gräsmattan.	Två	andra	trägna	
besökare	är	en	rådjursmamma	med	sitt	kid,	som	ibland	kommer	vandrande	flera	gånger	om	dagen.

För	bara	en	vecka	sedan	genomförde	vi	vår	andra	utställning	för	året.	Den	gick	av	stapeln	i	Gimo	i	nordöstra	
Uppland.	Det	var	tredje	året	i	rad	som	vi	”ockuperade”	Ladan	bredvid	Gimo	idrottsplats	och	trots	att	lokalen	
inte	är	så	stor,	passar	den	riktigt	bra	för	våra	höstutställningar.	Stämningen	var	på	absolut	topp	båda	dagarna	
och	det	blev	inte	bara	ordinarie	tävlingar	utan	också	WCF-ringar	för	vuxna,	kastrater	och	ungdjur	båda	dagarna	
med	stor	uppslutning.		Vi	som	arbetat	med	utställningen	kände	oss	mer	än	nöjda	på	söndagseftermiddagen,	
när	domare	Albert	Kurkowski	(tidigare	FiFe-domare)	höll	ett	litet	tal,	där	han	–	som	han	sade	–	efter	20	års	
tidigare	dömande	i	Sverige	sällan	eller	aldrig	haft	så	trevligt	som	denna	helg!

Tack	alla	ni,	som	gjorde	utställningen	till	en	riktig	succé.	Och	för	att	ni	tar	med	alla	era	vackra	katter	till	oss.
Precis	som	i	våras	samarbetade	vi	med	Föreningen	Samvetet/Uppsala	katthem.	Ni	som	var	med	då	minns	
säkert	att	de	hade	en	stor	monter	i	Allianshallen	och	hjälpte	till	på	alla	sätt	med	det	stora	evenemanget.	Då	
var	det	inte	riktigt	klart,	men	nästan,	med	lokaler	till	nya	katthemmet.		Men	en	sak	var	klar;	mycket	pengar	och	
mycket	frivillig	arbetskraft	skulle	behövas.	Och	som	de	har	lyckats!	I	skrivande	stund	färdigställs	ett	drömhem	
för	hemlösa	katter	ute	vid	Jällaskolan,	ca	8	km	nordöst	om	Uppsala.		I	ett	gammalt	grishus	har	frivilliga	händer	
skapat	ljusa,	fina	lokaler	med	plats	för	allt	som	behövs.	Stora	fina	kattrum	med	plats	för	kanske	60-70	katter.	
Ordentligt	med	förrådsutrymmen	och	plats	för	kontor	och	träffar.	En	isoleringsavdelning	för	nyanlända	som	
väntar	på	friskbesiktning	och	till	och	med	en	liten	veterinärklinik	med	väntrum,	när	veterinären	kommer	på	
besök!

Jag	har	fått	förmånen	att	komma	och	tjuvkika	så	jag	vet!	Planen	är	att	hålla	invigning	den	första	advent	i	
samband	med	Kattens	Dag	och	då	blir	det	säkert	öppet	hus	med	allehanda	festligheter.

SNRF	har	bidragit	med	kontanta	medel	till	nybygganden,	dels	i	våras	och	dels	nu	efter	Gimo	utställningen	och	
det	känns	bra.	Vill	du	vara	med	och	hjälpa	nödställda	katter	via	Uppsala	Katthem	så	är	ett	bra	tips	att	köpa	2016	
års	kalender.	Går	att	beställa	snart	på	Samvetets	hemsida	http://uppsalakatthem.com	
SNRF	finns	med	som	annonsör	och	sponsor	för	kalendern.

Och	sist	som	vanligt	en	rapport	från	Källbokatterna:

Glädjen	var	stor	för	några	veckor	sedan	när	två	splitternya	stora	klösmöbler	kom	hem	med	posten!	Stor	
undersökning	inleddes	och	nu	snusas	det	i	lyxiga	grottor	och	mjuka	bäddar	på	olika	nivåer.	Stoltast	var	nog	
matte,	som	lyckades	skruva	ihop	alla	delarna	rätt	och	att	de	står	stadigt.	

Och	nu	är	de	bara	sex	kvar;	15	år	gamla	svarta	Gwennie	fick	somna	in	i	slutet	av	juli.	Inte	oväntat,	då	hon	var	
svårt	sjuk,	men	hon	är	saknad,	denna	fina	katt.	Nu	är	hon	hos	mamma	Lakka	och	de	andra	i	
katthimlen.

Och	nu	när	höstmörkret	faller	–	mys	riktigt	mycket	med	katterna	och	
krama	dem	mycket!

Wiveca
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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	när	kattungarn	är	ca	3	veckor	gamla.	

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 träder i kraft 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.	

ÄNDRADE AVGIFTER 2016
På	årsmötet	i	februari	i	år	togs	beslut	om	avgiftshöjningar	enligt	följande:

Ny	avgift		för	huvudmedlem	............................................................. 300	kr	

Hel	familj	på	samma	adress	.............................................................. 325	kr

Kattungeköpare	(provmedlemskapet)	................................................ 75	kr

Stamnamn	........................................................................................ 750	kr	

Huskattbevis	....................................................................................... 75	kr

Resten	av	avgifter	förblir	oförändrade.	
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BåTSEmESTER I SKÄRGåRDEN

Vi	har	kryssat	runt	i	Stockholms	skärgård	och	har	sammanlagt	tillbringat	över	20	nätter	i	båten	den	här	
sommaren.	Rutinerna	på	båten	är	likartade	var	vi	än	befinner	oss.	Båten	är	ganska	rymlig	(30	foot)	så	
vi	har	ganska	gott	om	plats.	Personalen	sover	i	akterhytten	och	vi	väcker	dom	senast	klockan	sju	varje	
morgon	och	det	går	till	så	här:	Marcos	hoppar	från	höga	höjder	ner	i	durken	(det	dunsar)	och	sen	jagar	
han	upp	Ally	(pudeln).	De	behöver	jaga	varandra	bara	en	kort	stund	för	snart	hörs	det	”VAD	ÄR	DET	
SOM	PÅGÅR!”	Det	betyder	att	personalen	har	vaknat.

Personalen	börjar	alltid	dagen	med	att	rensa	kattlådan	–	det	uppskattar	vi	och	nyttjar	lådan	genast!	Sen	får	vi	
frukost	–påfyllning	av	torrfoder	och	någon	exklusiv	smakportion	av	något	blötfoder.	Även	Ally	får	frukost.	Där-
efter	blir	det	frukost	för	personalen.	Vi	brukar	sitta	och	titta	på	när	de	äter.	

Sen	brukar	vi	få	gå	ut	på	däck.	Vi	kollar	in	fåglar	och	fiskar	–	man	får	vara	lite	försiktig	så	att	man	inte	trillar	i!	
Det	gjorde	jag	förra	sommaren	men	som	tur	var	hade	jag	selen	på	mig.	Matte	drog	upp	mig	och	kalla	mig	för	
tepåse	–	vet	inte	exakt	vad	som	menas	med	det.	Jag	blev	inlindad	i	en	frottéhandduk	och	torkad	och	sen	bör-
jade	eländet	som	pågick	resten	av	sommaren.	Jag	fick	tovor	av	saltvattnet!	Jag	hatar	tovor	och	det	gör	persona-
len	också.	Hur	ska	det	bli	till	utställningen,	sa	matte	–	vi	kan	inte	ha	tovor!!!Husse	och	jag	hade	tovkamp	varje	
dag	–	han	borstade	och	kammade	och	jag	tappade	tålamodet	några	gånger.

Det	är	oftast	ganska	varmt	när	vi	är	till	sjöss	så	efter	frukost	och	morgonpromenad	brukar	vi	vila.	Det	är	svalt	i	
kölsvinet	och	även	bakom	bogpropellen	(men	där	får	vi	inte	vara!)	Garderoben	i	akterhytten	är	perfekt	om	man	
vill	ha	lite	privacy.
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Kvällarna	är	bäst.	Oftast	är	vi	i	en	naturhamn	
för	oss	själva.	Då	får	alla	vara	med	och	grilla	
men	husse	bestämmer	över	grillningen.	Är	vi	
i	en	gästhamn	får	man	visa	lite	hänsyn	men	
då	har	man	också	möjlighet	att	träffa	andra	
likasinnade	såväl	hundar	som	katter.

Första	kryssningen	i	år	gick	till	Lidö/Arholma.	
Vi	trivs	på	Lidö	för	där	finns	en	liten	sandstrand	
i	Österhamnen–	jag	och	Marcos	brukar	ta	oss	
ett	sandbad	där	–	vi	rullar	oss	i	den	varma	
sanden.	Personalen	tycker	också	om	Lidö	och	
de	fick	ledigt	en	kväll	för	att	gå	på	jazzkväll	på	
värdshuset.	När	personalen	är	ledig	brukar	vi	
chilla	i	båten,	äta	lite	gott	och	hålla	koll	på	nya	
båtar	som	anländer.	Vi	har	en	gång	räknat	upp	
till	60	båtar	i	Österhamnen	på	Lidö!

Arholma	är	ett	annat	favoritställe	–	hit	åter-
vänder	vi	varje	år.	Jag	brukar	hjälpa	husse	med	
grillningen	på	kvällen	–	då	sitter	vi	på	bryg-
gan	och	myser.	Här	får	vi	en	hel	del	egen	tid	
–	personalen	brukar	gå	på	konstutställningen	
i	Båken	och	göra	långa	promenader	kors	och	
tvärs	på	Arholma.

Efter	Arholma	tog	vi	oss	till	Jolpan/Paradiset.	Här	har	vi	ett	
favoritställe	–	en	egen	udde	med	utsikt	åt	alla	vädersträck.	
Men	den	här	resan	höll	på	att	bli	en	katastrof	–	när	vi	var	
framme	upptäckte	personalen	att	de	hade	glömt	vårt	torr-
foder	hemma!	Vi	skickade	matte	till	affären	i	Finnhamn	men	
där	fanns	ingen	kattmat	alls.	Vi	fick	klara	oss	ytterligare	ett	
dygn	med	blötfoder	innan	husse	kunde	ta	sig	till	Ingmarsö	
där	det	finns	en	riktig	affär.

Millans favoritplats Maja i Paradiset

Marcos chillar
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Den	bästa	kryssningen	i	år	var	Stora	
Nassa	–	ytterkärgården!	Här	finns	lika	
många	öar	och	skär	som	årets	dagar,	
säger	husse.

Här	kan	alla	hitta	en	egen	vik	-	vi	låg	vid	
Bäckskäret.	Stora	Nassa	är	ett	natur-re-
servat	och	det	betyder	att	vi	alla	måste	
vara	kopplade.	Vi	har	flexikoppel	och	
det	funkar	bra	på	klipporna.	Vi	åker	
kana	på	klipporna	–	vi	sibirer	har	ju	päls	
under	tassarna.

Senaste	kryssningen	vi	gjorde	gick	norrut	
–	det	var	en	”of	season”	kryssning	sa	matte.	
Det	betyder	att	vi	har	i	princip	allt	för	oss	
själva.	I	Älmsta	gästhamn	var	vi	ensamma	och	
hade	hela	anläggningen	med	bastu,	duschar	
och	toaletter	för	oss	själva.	Vi	gick	vidare	till	
Grisslehamn	och	personalen	gick	till	fiskläget	
och	köpte	fisk	och	RÄKOR	till	middan.	Från	
Grisslehamn	gick	vi	genom	Singösundet	ut	på	
Ålands	hav.	Det	var	helt	vidstilla	och	havet	var	
helt	blankt,	inte	en	båt	i	sikte	–	bara	vi	och	
havet!

Ålands hav
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 hÄLSNING FRåN
SOLBERGELVA

Sedan	ett	antal	år	brukar	Oslo	Rasekattklubb	ha	sin	årliga	utställning	i	Solber-
gelva	utanför	Dramman	i	början	av	september.	Så	blev	det	inte	i	år.	Istället	lade	
man	sin	utställning	i	mitten	av	juni.	Platsen	var	dock	samma,	sporthall.

SNRF	har	under	åren	lånat	ut	sina	utställningsburar	och	annat,	och	det	gjorde	vi	
i	år	också.	Tomas	packace	utrustning	och	katter	i	en	lastbil	och	drog	iväg	tillsam-
mans	med	ett	par	goda	vänner,	som	också	skulle	ställa	ut	medan	Mia	åkte	till	
Norge	för	att	jobba	som	konferensier.
Medlemmar	från	Hallandskatten	släpade	istället	med	sig	priser	till	lotterierna,	
så		alla	bidrog	på	sitt	sätt	till	att	det	skulle	bli	en	lyckad	utställning.	Wiveca	tog	
hand	om	resultatredovisningen	till	WCF,	en	inte	alltför	trivial	uppgift.
De	flesta	klubbarna	bidrog	naturligtvis	också	med	utställare.	

Ett hungrigt gäng - alla på en gång

Yum-Bo's  SnowStar på domarbordet

Tomas med sina tre katter

Mia som jobbade

Domare Andreas Kraiczek-Kretschmer
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DEAR mEmBER OuTSIDE 
ScANDINAVIA

En	ras	som	vi	inte	tidigare	sett	på	våra	utställningar,	en	Uralski	Levkoy
Rasen	är	inte	godkänt	i	WCF,	men	får	ställas	ut	för	bedömning.

FRÄmmANDE RAS

På	vänster	sida	lite	bilder,	som	tagits	av	Gunnel	Hedberg
Många	fler.,	både	fina	och	roliga	bilder	finns	i	SNRFs

fotogalleri.

We	are	just	recovering	from	our	second	show	of	the	year	held	in	Gimo	northeast	
from	Uppsala.	This	turned	out	to	be	the	loveliest	event	with	happy	and	cheerful	
exhibitors,	absolutely	wonderful	cats	of	different	breeds	and	upon	that,	nice	wea-
ther	too.	To	say	welcome	to	three	top	class	professional	judges,

our	own	member	Mrs	Beverly	Elian,	Mr	Albert	Kurkowski	and	old	dear	friend	Mr	
Peter	Moorman	was	an	honor.	After	the	ordinary	competitions,	we	managed	to	
arrange	three	WCF-rings	both	days	with	a	good	number	of	participants.

It	is	lovely		to	look	at	the	contrasts	at	the	show;		To	see	a	giant	Maine	Coon	red	male	with	head	big	as	a	young	child	,	barely	
handled	by	its	owner	when	showing	him	and	next	a	little	11	weeks	old	black	Oriental,	sitting	comfortably	in	the	palm	of	his	
“mummys”	right	hand!	So	unlike	each	other,	but	both	beautiful	cats	shown	with	proud.	

As	written	before,	SNRF	cooperates	with	the	local	cat	shelter	in	Uppsala.	They	are	a	fantastic	group	of	dedicated	persons,	
working	for	the	benefit	of	abandoned	cats	in	need	for	care	and	new	good	homes.

SNRF	supports	them	with	money	as	much	as	we	can	and	now	we	are	all	looking	forward	to	be	present	at	the	start	of	a	brand	
new	cat	shelter	with	rooms	for	more	than	60	cats	at	the	same	time.	All	is	built	by	non-payed	volunteers	and	local	companies’	
sponsors	with	material	and	all	kind	of	equipment.		It	is	an	honor	for	our	club	to	be	part	of	this	project	that	can	give	so	many	
cats	a	better	live.		In	next	issue	of	Mästerkatten,	we	hope	to	show	some	pictures	from	the	new	cat	home.

Our	number	of	members	is	still	increasing	and	the	forecast	is	that	in	the	end	of	the	year	we	are	more	than	230	members.	
Many	kittens	are	born	in	the	catteries	and	our	pedigree	registrar	has	a	lot	of	work	to	do.	The	board	has	discussed	a	plan	for	
an	education	program	for	new	breeders	concerning	genetics,	birth	process	and	kitten	care.	This	will	hopefully	be	a	project	
for	next	year.

Enjoy	your	autumn!
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PAVAROTTI – EN hÄRLIG
KATT SOm PRÄGLAT mIG
Och mIN uPPFÖDNING

Pavarotti blev en av fotografen
Eivor Rasehorns favoritkatter,
här en bild från 2003.
Foto: Eivor Rasehorn
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Första	gången	jag	mötte	S*Tauron’s	Fyl-
ke	var	på	Stockholms	central	hösten	1995.	
Hans	uppfödare	Charlotte	hade	via	en	vä-
ninna	 skickat	 upp	 två	 hankattungar	 i	 sin	
senaste	 kull	 för	 att	 jag	 skulle	 kunna	 välja	
ut	den	hane	som	jag	gillade	bäst.	När	jag	
såg	båda	kattungarna	var	det	 inget	snack	
om	saken,	Fylke	”stack	ut”.	Med	en	väldigt	
fin	och	rak	profil	i	en	liksidig	triangel,	stora	
öron,	utrycksfulla	ögon	med	en	vass	blick	
och	en	fantastisk	benstomme	föll	jag	som	
en	fura	för	denna	vackra	hane!

Under	resan	hem,	jag	bodde	i	Sigtuna	då,	
funderade	 jag	 på	 ett	 smeknamn	 till	 min	
nyinköpta	hankatt	och	det	gav	sig	ganska	
så	 snabbt	 vilket	 namn	 som	 var	 lämpligt.	
Fylke	verkligen	sjöng	i	bilen	och	Pavarotti	
fick	det	bli.

Pavarotti	var	som	de	flesta	kattungar
–	 livlig	och	 satte	 fart	på	mina	katter	där-
hemma.	 Han	 var	 inte	 direkt	 populär	 när	
jag	 släppte	 in	 honom	 i	 flocken,	 men	 de	
äldre	katterna	var	vana	vid	nymodigheter.

Pavarotti	hade	en	egenhet	som	kattunge,	
han	älskade	disktrasor(!).	Hur	många	gång-
er	fick	jag	inte	plocka	upp	och	även	byta	ut	
en	söndertuggad	disktrasa	någonstans
i huset.

FRAmGåNGSRIK På 
uTSTÄLLNINGAR
Den	första	utställningen	var	i	januari	1996	
på	den	första	gemensamma	utställningen	
som	 anordnades	 med	 Sverak	 och	 SNRFi	
Sollentuna.	Där	började	en	framgångs-

Pavarotti fick den stora äran att pryda ett bokomslag 1996.                                
 Foto: Eivor Rasehorn

Mhorrses Alyona, 10 veckor, sjätte led efter Pavarotti och Mhorrses Daiquiri, 15 år, barnbarn till honom.                                 
Foto: Marina Jonsson
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saga	utan	dess	 like	med	många	bästa-
titlar	 i	båda	förbunden,	dock	tog	Pava-
rotti	aldrig	en	BIS	(Best	of	Best)	i	dåva-
rande	IDP.	Jag	ställde	honom	parallellt	i	
både	Fife	och	IDP	varav	han	blev	EC	och	
EP	i	IDP	och	GIC	i	Fife.	Han	skötte	sig	väl	
på	utställningarna	med	sitt	fina	tempe-
rament	 och	 var	 väldigt	 populär	 bland	
publiken	eftersom	han	var	stor	och	såg	
”häftig”	ut,	en	bra	reklam	för	den	nor-
ska	skogkatten.

Domaren	Alan	Edwards	hade	bara	gott	
att	 säga	 om	 Pavarotti,	 men	 han	 hade	
en	 lite	 för	 kort	 svans	 vilket	 Edwards	
uttryckte	det	som	”man	kan	 ju	 inte	ha	
allt”.	Lyckligtvis	har	detta	inte	gått	i	arv	
speciellt	mycket	och	det	är	jag	tacksam	
för.

Den	 främsta	 tanken	var	 förstås	 att	 an-
vända	 honom	 i	 aveln	 och	 främst	 på	
mina	 egna	 honor	 och	 det	 gjorde	 han	
med	den	äran.	 Så	 småningom	 lånades	

han	 även	 ut	 till	 andra	 honor	 utanför	
katteriet	och	tanken	var	inte	mastodon-
tavel	utan	mer	att	prova	på	olika	linjer	
som	passade	hans	egna.	Drygt	ett	80-tal	
kattungar	fick	han	efter	sig	och	av	dem	
föddes	 flertalet	 här	 hemma.	 När	 han	
hade	honor	hos	sig	 i	ett	rum	i	källaren	
var	han	en		gentleman,	han	uppvaktade	
honorna	genom	att	prata	och	kuttra	så	
att	även	den	suraste	av	dem	föll	till	föga	
för	hans	prat.

Pavarotti 1997.
Foto: Eivor Rasehorn
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TåRARNA RANN På åhÖRARNA
Efter	 några	 år	 i	 avel	 kastrerades	 Pa-
varotti	 och	 därefter	 började	 en	 ny	 era	
som	 kastrat	 på	 utställningarna	 samti-
digt	 som	 han	 också	 hade	 blivit	 vete-
ran.	Framgångarna	fortsatte	långt	upp	i	
åren	och	 sista	 gången	han	 ställdes	 var	
han	12	år.	En	utställning	som	jag	minns	
speciellt	var	i	rammen	när	Karina	Bjuran	
skulle	 döma	 	 honom,	 hon	 tittade	 upp	
från	skrivarbetet	när	jag	kom	fram	med	
honom,	reste	sig	upp	och	slog	ihop	hän-
derna.	Sedan	höll	hon	en	lång	förelägg-
ning	om	hur	den	norska	skogkatten	såg	
ut	när	den	godkändes	1977	och	det	slu-
tade	med	att	tårarna	rann	på	oss	samt-
liga	 som	 stod	 och	 lyssnade	 på	 henne.	
Dagen	efter	fick	Pavarotti	ett	hederspris	
från	Karina	för	att	han	liknande	de	skog-
katter	som	då	i	slutet	på	1970-talet	var	
föremål	 för	godkännandet	av	den	nor-
ska	skogkatten.

Pavarotti	blev	också	en	av	fotografen
Eivor	Rasehorns	favoritkatter.	Vi	träffa-
des	hösten	1996	för	att	försöka	fotogra-
fera	 till	 boken	 ”Katten	 i	 fokus”	 av	 Ylva	
Stockelberg	 och	 med	 bilder	 av	 Eivor.	
Han	 blev	 omslagspojke	 till	 boken	 och	

var	 då	 i	 full	 päls.	 Andra	 gången	när	 vi	
träffades	tog	Eivor	den	klassiska	bilden	
av	Pavarotti	på	stolen,	dock	med	avsak-
nad	av	päls	den	gången.	I	samma	veva	
som	 jag	 och	 Eivor	 träffades	 började	 vi	
också	 ett	 framgångsrikt	 arbete	 med	
kalendern	 ”Brandmän	 med	 klös”	 och	
Pavarotti	 var	 med	 på	 en	 av	 de	 första	
fotograferingarna	 på	 brandstationen	 i	
Solna	 också	 hösten	 1996.	 Han	 gjorde	
succé	 förstås	 och	 där	 började	 resan	
med	radiointervjuer	och	tv-sändningar	i	
TV4	och	ZTV.	Förutom	alla	reportagen	i	
tidningarna	då…	Reklam	det	gjorde	han	
för	sig	själv	och	den	norska	skogkatten	
i	allmänhet.	

SVåRT ATT GE hONOm 
TABLETTER
Självklart	 fanns	 det	 också	 nackdelar,	
han	var	duktig	på	att	märka	revir	vilket	
inte	 alltid	 var	 så	 lätt	 när	man	 som	 jag	
hade	flera	hanar.	Pavarotti	kunde	också	
ibland	ge	blyga	individer	med	vissa	ho-
nor	vilket	var	märkligt	när	han	själv	inte	
var	det	minsta	skygg.	Det	stora	proble-
met	var	dock	att	han	var	så	svår	att	ge	
tabletter	 i	munnen,	det	var	en	ständig	
strid	vid	avmaskningstillfällena

vilket	gjorde	att	jag	fick	ta	hjälp	av	min	
syster	 när	 hon	 kom	 på	 besök.	 Tyvärr	
var	det	också	detta	som	blev	det	stora	
problemet	när	han	fick	hypertyreoidism	
–	giftstruma	–	 vid	13	års	 ålder	då	han	
skulle	 ges	 en	 liten	 tablett	 (Felimazole)	
varje	dag.	Vi	kämpade	 länge	med	 ingi-
vare,	goda	matbitar	och	jag	vet	inte	allt,	
men	det	blev	ohållbart	i	längden.

Jag	avskydde	att	varje	dag	behöva	slåss	
med	Pavarotti	för	att	få	i	honom	tablet-
ten	samtidigt	som	han	 inte	svarade	på	
behandlingen	 och	 njurvärdena	 blev	
allt	sämre.	Till	slut	kom	den	dag	då	jag	
i	 samråd	 med	min	 veterinär	 valde	 att	
låta	Pavarotti	somna	in	för	alltid	hösten	
2008.

Den	hösten	gjorde	jag	en	rabatt	utanför	
hankatternas	 kattgård	 med	 hortensior	
till	 Pavarottis	 minne.	 I	 dag	 blommar	
dessa	så	fint	samtidigt	som	jag	har	lin-
jerna	 kvar	 efter	 honom	 i	 mina	 honor.	
Äldsta	katten	är hans barnbarn Daiquiri 
med sina 15 år och yngst är Avalon 10 
veckor i sjätte led efter honom.

Av: Marina Jonsson –	Mhorrses	Norska	
Skogkatter, uppfödare sedan 1991

Pavarotti 2003.
Foto: Eivor Rasehorn
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Så	småningom	kom	rasen	tillbaka	över	
Uralbergen	 till	 Moskva	 och	 St.	 Peters-
burg	 och	 kattklubbar	 uppmärksam-
made	under	1980-talet	den	enastående	
rasegenskapen	hos	den	Sibiriska	katten	
som	unik.	Rent	genetiskt	sett	har	dessa	
katter	varit	åtskilda	från	europeiska	kat-
ter	i	mer	än	100	år.	I	och	med	glasnost	
och	 Berlinmurens	 fall	 öppnades	 grän-
serna	mot	öst	och	Sibirisk	katt	började	
spridas	 i	 Västeuropa.	 Rasens	 härkomst	
kan	 ses	 från	 två	olika	 vinklar,	dels	den	
planerade	aveln	och	uppfödningen	som	
började	i	St.	Petersburg	1987,	dels	den	
historiska	 benämning	 i	 det	 forna	 Ryss-
land	på	stora,	långhåriga	katter	från	de	
östra	delarna	av	landet	som	Sibirier.

Redan	 i	 slutet	 av	 1800-talet	 omnämns	
den	 ryska	 långhårskatten	 i	 utgåvan	
av	Harrison	Weirs	”Our	Cats”!

Det	dröjde	dock	innan	Sibirisk	katt	eta-
blerades	som	raskatt	utanför	Ryssland.	
1997	godkändes	rasen	av	Fédération	In-
ternationale	Féline	d’Europé	(FIFe)	och	
1998	fick	rasen	certifikaträttigheter.

Redan	1992	 importerades	de	första	Si-
biriska	 katterna	 till	 Finland,	 men	 det	
dröjde	ända	till	år	2000	innan	10	sibirier	
importerades	till	Sverige.

SVERIGE
Trots	att	den	Sibiriska	katten	har	funnits	
en	 längre	 tid	 i	 vårt	 grannland	 Finland	
var	det	inte	förrän	år	2000	som	de	för-
sta	 Sibiriska	 katterna	 kom	 till	 Sverige	 i	
någon	 större	mängd.	 Då	 importerades	
tio	 katter	 till	 Sverige,	 men	 egentligen	
var	det	 faktiskt	 två	 ”norsk-finska”	 Sibi-
riska	katter	 som	var	de	 två	 första	Sibi-
riska	katterna	i	Sverige.	I	den	tredje	Sibi-
rierkullen	som	föddes	i	Finland,	föddes	
en	honkatt	Siperiankulta	Beloshka.	Hon	

hISTORIEN Om 
SIBIRIERN

såldes	till	en	kvinna	i	Norge	som	senare	
flyttade	från	Norge	till	Sverige	1997	När	
hon	 flyttade	 följde	 såklart	 Beloshka,	
och	hennes	andra	sibiriska	katt,	Essenia	
Rossity	(född	i	Ryssland)	med.	Dessa	två	
kastrerade	 honkatter	 var	 med	 all	 san-
nolikhet	de	två	första	Sibiriska	katterna	
i	Sverige.

De	 första	 Sibiriska	 katterna	 som	 var	
tänkta	 för	 avel	 importerades	 dock	 år	
2000.	Det	var	en	ryskfödd	kvinna,	Vera	
Marklin	 Kravtsova	 och	 en	 svenskfödd	
kvinna	 från	 Skellefteå,	 Gunilla	 Wik-
ström,	som	tillsammans	importerade	de	
första	tio	katterna	tänkta	för	avel.	Vera	
Marklin	 flyttade	 till	 Sverige	 från	 Ryss-

Ursprungligen	befolkades	Sibirien	av	nomader,	fiskare	och	jägare	och	den	Sibiriska	katten	härstammar	
enligt	många	från	de	ryska	immigranter	som	under	1700-talet	tog	med	sig	katter	när	de	flyttade	till	Sibi-
rien.	Sibirien	är	inget	jordbruksland	och	katten	var	ett	älskat	husdjur	och	behövdes	inte	i	första	hand	till	
att	hålla	råttorna	borta	från	sädesmagasinen.

Så	småningom,	kanske	tack	vare	inblandning	av	lokalt	förekommande	katter	eller	det	tuffa	klimatet,	så	utveck-
lade	katterna	en	lång,	tjock	och	vattenavstötande	päls.	Det	hårda	livet	formade	dem	till	utmärkta	jägare.	Långt	
ifrån	Europa	utvecklades	dessa	katter	till	en	frisk	och	härdig	ras	där	endast	de	starkaste	kunde	klara	sig	i	det	
bistra	klimatet.

land	1993	och	förvånade	sig	då	över	att	
inte	den	sibiriska	katten	fanns	i	Sverige.	
Gunilla	 som	 tidigare	 fött	 upp	 Birmor	
fascinerades	 av	 rasen	 och	 tillsammans	
beslöt	de	att	 importera	Sibiriska	katter	
till	Sverige.	Här	nedan	kan	du	 läsa	vad	
Vera	själv	säger	om	varför	hon	importe-
rade	dessa	katter:

”Jag	är	 född	 i	Ryssland	och	där	har	 jag	
uppfött	Afghanhundar.	Mitt	intresse	för	
katter	 har	 också	 alltid	 varit	 stort	 ända	
sedan	min	barndom.

När	 jag	kom	till	 Sverige	blev	 jag	 förvå-
nad	 över	 att	 den	 Sibiriska	 katten	 inte	
fanns	 där.	 Då	 jag	 känner	 till	 de	 fina	
egenskaperna	 hos	 denna	 kattras	 ville	
jag	att	även	svensken	skulle	få	möjlighet	
att	bekanta	sig	med	den.	Jag	talade	med	
en	väninna	i	Skellefteå	om	min	önskan	
att	skaffa	hit	denna	ras	från	Ryssland.	Vi	
kom	överens	om	att	 samarbeta.	 I	 ca	6	
månader	kontaktade	vi	olika	uppfödare	
i	 Ryssland	 via	 telefon	 och	 vi	 tog	 även	
kontakt	med	 en	 expert	 på	 genteknik	 ,	
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RESEGuIDE FÖR 
huNDAR Och KATTER

Den här guiden finns på Jordbruksverket hemsida.

Att	vilja	ha	med	sin	hund	eller	katt	på	resan	blir	allt	vanligare.	Beroende	på	vilket	land	djuret	besökt	
skiljer	sig	reglerna	för	att	resa	tillbaka	in	i	Sverige.	För	att	underlätta	för	reseplanerande	hund-,	katt-	och	
illerägare	lanserar	nu	Jordbruksverket	Reseguiden	där	man	på	några	klick	kan	få	fram	de	regler	som	gäl-
ler	för	olika	resedestinationer.
Guiden är till för den som vill resa med hundar, katter eller illrar till Sverige från ett annat land. Genom att svara 
på fem frågor kommer guiden att leda fram till just de regler som gäller för den aktuella resan.

Reseguide för hundar och katter

Guiden är till för dig som vill resa med hundar, katter eller illrar till Sverige från ett annat land. Genom att svara på 
fem frågor kommer guiden att leda dig till just de regler som gäller för din resa.

   Foto: Shutterstock

OBS! Guiden gäller inte för hundar, katter eller illrar som ska resa för att säljas, adopteras, ges bort, omplaceras 
eller köpas i utlandet och sedan levereras till ägaren i Sverige. Då måste du istället uppfylla handelskraven.

Reseguide för hundar och katter

Hur gammalt är ditt djur?

Under 3 månader Från 3 månader 

Hur reser djuret?

Med mig som ägare eller inom 5 dagar före/efter min resa. Med mitt ombud eller inom 5 dagar före/efter 

ombudets resa. Inget av ovanstående. 

Hur många djur är det totalt som reser?

Välj antalet djur som omfattas av resan. 
1

Ska djuret/djuren tävla eller träna?

Ja, djuret/djuren ska tävla eller träna. Nej 

Från vilket land ska djuret/djuren resa till Sverige?
Välj det land som djuret/djuren kommer ifrån. 

V älj land
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Irma	Sjustrova.	Hon	var	oss	mycket	be-
hjälplig	 när	 vi	 skulle	 välja	 ut	 katterna.	
Vi	 var	 noga	 med	 att	 välja	 ut	 lämpliga	
kattungar	med	fina	stamtavlor,	eftersom	
vi	kände	ett	stort	ansvar	som	de	första	
uppfödarna	av	denna	kattras	 i	Sverige.	
Sju	katter	kommer	från	Moskva,	och	de	
tre	övriga	från	Sankt	Petersburg.”

KATTERNA SOm TOGS IN TILL 
SVERIGE VAR:
Chalcedon Valenvic, SIB ny 23
Chrysanthema Valenvic, SIB ny 23
Tajga Valenvic, SIB n 24

Dessa	tre	katter	kommer	från	Sankt	Pe-
tersburg.	 Chalcedon	 och	 Chrysantema	
är	 helsyskon	 och	 Tajga	 är	 halvsyskon	
med	de	övriga	två.
Brus, SIB n23
Betsi, SIB n 24
Berta, SIB n 24

Sibirisk	katt	är	en	naturlig	 ras	som	har	
utvecklats	 i	 Ryssland	 under	många	 år-
hundraden.	 En	 Sibirisk	 katt	 är	 kraftig	

och	muskulös.	Den	växer	långsamt	och	
anses	inte	vara	fullvuxen	förrän	vid	fem	
års	 ålder.	 Den	 ska	 ha	 stora	 runda	 tas-
sar,	medellång	svans	och	en	kort	kraftig	
hals.

Den	Sibiriska	katten	har	ett	väldigt	trev-
ligt	 temperament	 –	 de	 är	 pratsamma,	
sociala	 och	 läraktiga.	 En	 del	 säger	 att	
de	är	”hundlika”	och	anspelar	då	på	att	
katterna	ofta	är	där	människorna	är.	De	
är	också	mycket	aktiva	katter	som	tyck-
er	om	att	leka	och	lära	sig	saker,	samti-
digt	som	de	naturligtvis	också	är	keliga	
och	tycker	om	människors	sällskap.	Helt	
klart	 är	 de	 stora	 personligheter	 och	
mycket	 egensinniga	 individer.	 Två	 sibi-
riska	 katter	 är	 inte	 två	 sibbar	 utan	 två	
enskilda	individer.

De	flesta	uppfödare	tar	ca	9.000	kr	för	
sina	 Sibiriska	 katter,	 men	 det	 kan	 va-
riera	något.	Det	bästa	är	att	ta	kontakt	
med	den	enskilde	uppfödaren.

Sibirisk	katt	är	populär	bland	allergiker	

eftersom	många	allergiker	har	visat	sig	
tåla	denna	ras.	Det	beror	på	att	Sibirisk	
katt	generellt	sett	har	en	mindre	mängd	
av	 proteinet	 Fel	 d	 1,	 som	 är	 ett	 av	 de	
ämnen	som	är	mest	allergiframkallande	
hos	 katter.	 Se	 mer	 på	 sidan	 Allergi	 &	
testhem.

En	Sibirisk	katt	 fungerar	bra	som	 inne-
katt	förutsatt	att	man	aktiverar	den	or-
dentligt.	 Den	 Sibiriska	 katten	 är	 ingen	
katt	som	bara	mår	bra	av	att	vara	inne	
ensam	många	timmar	om	dagen	för	att	
sedan	ha	en	matte	eller	husse	som	sitter	
i	tv-soffan	och	inte	orkar	leka	med	den.	
Den	Sibiriska	katten	behöver	aktivering	
och	omvårdnad	 för	att	må	bra	och	 tri-
vas.	Det	är	en	aktiv	katt	som	älskar	att	
leka,	 klättra	 och	 hoppa.	 Den	 Sibiriska	
katten	är	en	muskulös	katt	och	hoppar	
med	lätthet	upp	på	höga	skåp,	avsatser	
och	 till	 och	med	 på	 gardinstänger.	 Ett	
gediget	klätterträd	 från	golv	 till	 tak	re-
kommenderas	 om	 man	 inte	 vill	 att	 de	
ska	hoppa	på	möblemanget!

Marta vin våren -08

Morris och Ines

Alla foton är tagna av Elisabeth Jönsson,
uppfödare av Sibirisk katt med stamnamnet

S*Lubov Sibiri
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Storlek	
Medium	till	stor

Huvud 
Massivt	och	lite	längre	än	brett.	Pannan	är	bred	och	lätt	rundad.	
Höga	kindben.	Bred	nos.	Profilen	har	en	svag	inbuktning,	men	inget	
stop.	Hakan	är	svagt	vikande.

Öron 
Medium,	öppna	i	basen	med	runda	öronspetsar.	Svagt	lutade	framåt	och	med	bra	bredd	emellan.

Ögon 
Stora,	lätt	ovala	och	snedställda	i	placeringen.	Alla	färger	är	godkända.

Kropp 
Kraftig	benstomme.	Benen	är	medium	höga	och	formar	en	rektangel	med	kroppen.	Tassarna	är	stora	
och	runda.

Svans	
Medium	lång	med	rundad	svanstipp.

Päls 
Mycket	tät	päls	som	inte	får	ligga	tätt	till	kroppen.	Överpälsen	är	vattenavstötande	och	känns	något	
hård	vid	beröring.

Rasen indelas i följande grupper

1.	 Svart	eller	blå

2.	 Se	1	med	vitt

3.	 Brunagouti	och	blåagouti

4.	 Se	3	med	vitt

5.	 Röd,	creme,	svartsköldpadd,	blåsköldpadd	–	både	agouti	och	non-agouti

6.	 Se	5	med	vitt

7.	 Samtliga	silver

8.	 Se	7	med	vitt

9.	 Vit

RASSTANDARD



20

Mästerkatten	3-	2015

SIBERIAN cAT - NEVA mASquERADE 

Body The	medium	to	large	sized	cat	is	muscular	and	heavy.		
The	legs	are	also	muscular	and	of	medium	length.	The	paws	are	large,	compact	and		
round	with	toe	tufts.The	tail	reaches	to	the	shoulder	blades,	it	is	slightly	tapering	and	bushy.			
The	neck	is	short	and	solid.

Head The	head	is	short	and	broad	with	deep	set,	broad	cheek	bones,	rounded	muzzle	and	slightly	rounded	
chin.	The	forehead	is	slightly	arched.	The	nose	is	equally	broad	from	the	base	to	the	nose	leather.	The	
contours	are	gently	rounded,	the	profile	slightly	curved.	

Ears The	ears	are	of	medium	size,	broad	at	the	base	with	a	slightly	rounded	tip.	They	are	set	wideapart	and	
slightly	tilted	forwards.	

Eyes The	eyes	are	large,	slightly	oval	and	rounded	at	the	lower	edge,	set	at	a	slight	slant	and	wide	apart.	
Eye	 colour	 shall	 be	 even	 and	 corresponds	 with	 the	 coat	 colour.	 All	 shades	 from	 yellow/golden	 to	
green	are	permitted.	In	bicolour	and	other	patterns	with	white	also	blue	or	odd	eyes.	In	pointed	pat-
terns	blue,	the	darker	the	better.	

Coat The	coat	is	of	medium	length.	The	very	dense	undercoat	is	soft	and	fine,	under	a	coarser,	firm	top	coat.		
The	dense,	loosely	falling	top	coat	is	water	repellent,	has	a	firm	structure,	firm	to	touch	and	glossy.	It		
covers	the	back,	the	flanks	and	top	of	the	tail	completely.	The	under	parts	of	the	body	and	the	back	
of	the	hind	legs	have	only	undercoat.	The	coat	is	particularly	long	on	the	neck,	the	chest,	the	trousers	
and	the	tail.	

Colour varieties The	colours	chocolate	and	cinnamon,	as	well	as	their	dilution	(lilac	and	fawn)	are	not	recognized	in	any	
combinations	(bicolour,	tricolour,	tabby)	for	the	Siberian	and	the	Neva	Masquerade.	The	Burmese-factor	
is	also	not	recognized.	All	other	colours	and	patterns	are	recognized.	Any	amount	of	white	is	permitted.		
The	description	of	colours	is	listed	in	the	general	list	of	colours.

The	pointed	variety	with	Siamese	points	is	called	Neva Masquerade.

Remark The	general	assembly	of	the	WCF	decided	at	its	meeting	in	Milan	on	August	03,	2002	that	cross-bree-
ding	with	other	breeds	in	all	natural	breeds,	such	as	Maine	Coon,	Norwegian	Forest,	Turkish	cats	and	
Siberian,	needs	the	permission	of	the	judges'	commission.	

Scale of points Body	
Head	
Coat	texture	
Coat	colour	and	pattern	
Condition

35	points	
30	points	
25	points	
5	points	
5	points

StAndARden HämtAd FRån WORld CAt FedeRAtiOnS HemSidA
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Du	vet	väl	att	det	finns	en	WCF-förening	vid	namn	

Föreningen	Storstockholmskatten		FSK!?	

FSK	är	dotterförening	till	SNRF,	vilket	betyder	att	SNRF	stambokför	

FSK-medlemmarnas	katter.

Föreningen Storstockholmskatten
WCF-klubben	i	Stockholm	

http://stockholmskatten.weebly.com/index.html

WcF-FÖRENING I 
mÄLARDALEN

STjÄRNKATTENS 
RASKATTFÖRENING,

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

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

Ordförande	är	Rose-Marie	Kvillert	 031	-	52	19	58

sekreterare	Gun	Gullberg	 	 031	-	15	68	51

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

hEmSIDA: WWW.SLOTTSKATTEN.SE

SLOTTSKATTEN@GmAIL.cOm
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WcF-uTSTÄLLNINGAR 2015
	 September	.... 26	-	27	............SNRF	........Gimo	......................dubbeltutställning
	 Oktober	........ 17	-	18	............FHK	..........Varberg	..................dubbeltuställning	

Inbjudningar	hittar	man	genom	att	gå	in	under	Utställning/Kommande	utställningar	på	
www.snrf.org/Utställning	

WcF-uTSTÄLLNINGAR 2016
 Mars	................19	-	20	............ FHK	.........Varberg	................................... dubbelutställning
	 Maj	..................21	-	22	............ SNRF	.......Uppsala,	Allianshallen	............ dubbelutställning
	 September	.......10	-	11	............ SNRF	.......Uppsalatrakten	....................... dubbelutställning
	 Oktober	...........15	-	16		........... 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

Alexandra@snrf.org eller 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 Så 

SLIPPER Du mISSA TIDNING Och ANDRA 

uTSKIcK.
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A V E L S h A N A R

hELIG BIRmA

DK VåRhOLDT’S ThE RED TOOTSIE 
Far:		 DK	Fakses	katte	Dirty,	
	 SBI	a	21	(blåtabbmasket)
Mor:		 CH	DK	Skødt’s	Emilie,	
	 SBI	d	21	(rødtabbymasket)
	 båda	är	testede	fria	for	FIV	og	FelV
ägare:		 Karina	Sellvold	Larsen
	 Spøttrup,	Danmark
	 +45	968	301	08
	 n.miridanias@gmail.com

Om	du	vill	få	in	din	hane	på	den	här	sidan	och/eller	på	hemsidan,	

hör	av	dig	till	redaktören		sekreterare@snrf.org
eller  webbmastern 	webmaster@snrf.org

NORSK SKOGKATT

BuFFALO’S ASLAN
Svartsilvertabby-vit,	van	(NFO	ns	01	22)
e/u	Mångårdens	Lisa	&	IC	S*Kakarikos	Black	Code
GSD	IV-Negativ
Maria	Karlsson
Mia_dif21@hotmail.com
073-8327082

TÄNK På SAmVETET Och NYA KATThEmmET

PG 21 06 13-6
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följ oss gärna!

Uppfödare? För dig � nns speciella uppfödarrabatter  
Anmäl dig till uppfödarklubben på hemsidan eller 
kontakta So� e Lönn på so� e@lupus.se, eller ring 
021-471 72 17.

Ställ din fråga till vår näringsrådgivare 
Meri Hakkarainen: meri@lupus.se eller ring 
021-471 72 10.

Svenskt recept anpassat till skandinaviska katters behov!

”Då vill jag tipsa om FourFriends Shiny Coat som 
innehåller extra mycket omegafettsyror, organiskt 
zink och biotin för en högblank och lättskött päls. 
Och Aloe vera också, som grädde på nosen…”

Hälsningar Happy
Siames 3 år, Rosersberg

- Hej, har du showis...eller 
   kanske en fluffis?

Susanne

KATTRÅDGIVARE
FourFriends samarbetspart-
ner kattbeteenderådgivare 
Susanne Hellman Holmström, 
känd från radio och TV.
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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:	 Bjön	Aniansson

E-postadress:	 slottskatten@gmail.com

SVERIGES NYA RASKATTFÖRENING - SNRF - SE SIDAN 2

SNRF:S DOTTERFÖRENINGAR:

FÖRENINGEN STORSTOcKhOLmSKATTEN - FSK 
http://stockholmskatten.weebly.com/index.html

Ordförande		 Leif	Dollert	 	 08-730	12	43
	 	 leffed@comhem.se

Sekreterare Martin	Grosin		 	 08-733	13	65
	 	 martin-janse@live.com

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/

Vy från Ladan, Gimo i september 2015



Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.

agria.se, 0775-88 88 88

Ge din katt samma 
trygghet hela livettrygghet hela livet

Agria Veterinärvård är en helt ny typ av 
försäkring för din katt. Försäkra din 
kattunge idag och du har samma trygghet 

hela kattens liv. Ju äldre din katt blir, desto större 
blir risken att den behöver veterinärvård och där-
för har du alltid kvar det ersättningsbelopp du har 
valt oavsett hur gammal din katt är. 

Vill du veta mer – ring 0775-88 88 88, gå in 
på agria.se eller kontakta Länsförsäkringar där 
du bor.

30% rabatt första året
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