
  FRÄSETS MEDLEMSTIDNING NR   1, 2010

 SIDAN 1

Ordförande har 
ordet

Här kommer då årets första 
Löpsedel! att den är så försenad är 
faktiskt ert fel!

ja ni alla medlemar som inte vill 
vara med och visa era fina katter era 
utställningsresultat eller kattkullar i 
vår medlemstidning !

eller varför inte ett litet 
resereportage från er senaste 
utställning eller något annat bra, 
kul tips eller liknande!

så om ni vill att vi ska göra fler 
nummer så måste vi får hjälp med 
att ni skickar in till Löpsedeln!

Själv har jag nyss landat efter en 
resa till Scandinavian Winner i 
Moss Norge, en mycket lärorik resa 
för oss som ska hålla i SW 2011.

Vi har mycket jobb framför oss 
för att göra SW2011 till en lyckad 
utställning...

så var beredda på att hjälpa till! 
Det är en stor ära som klubb att få 
arrangera en SW så känn er stolta 
och visa att ni vill vara delaktiga!

Sist men inte minst så önskar 
jag alla fräsare välkomna till 
pälsvårdskursen! Hoppas ni anmäler 

er!

/Kenneth 
Wikström 
Ordförande Fräset

När jag nu har chansen så får 
ni ursäkta men jag måste helt 
enkelt sätta en birma på 1sta 
sidan. Så... här ovan njuter ”Molle” 
i fulla drag av sommaren. Molle är 
en blåmaskad birma, numera 
kastrat.

Den 6 juni på Nerikes 
kattklubbs utställning i Örebro 

blev han dessutom Distinguished 
Varity Merit. Så hans fullständiga 
namn är numera
EP S*Centauri´s Maulkin 
DVM.
Ägare och fotograf, Birgitta 
Edling.
 Fräset gratulerar Molle och 
Birgitta.

Sommaren var kort...
men nog var den för det mesta helt underbar både för oss 
tvåbeningar och för våra katter

Löpsedeln
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FRÄSETS  
STYRELSE 2010
Vi ber om ursäkt för att 
styrelsen inte presenterats 
tidigare för de medlemmar som 
inte har tillgång till vår hemsida. 
Här kommer i alla fall nya 
styrelsens sammansättning:

Ordförande
Kenneth Wikström 
Peterson-Bergers väg 39 
756 49 UPPSALA 
tel. 018 130713 
kenneth@fraset.se

Vice Ordförande
Torbjörn Sjögren
Arrendatorsvägen 5 
14162 Huddinge 
tel. 08 6086267
torbjorn@fraset.se

Kassör
Mikaela Ericsson
Bärby 101 
747 91 ALUNDA
tel. 0174- 311 24 
mikaela@fraset.se

Sekreterare
Albin Molin
Cellovägen 124 G 
756 54 UPPSALA
tel. 018-40 06 32
albin@fraset.se

Ledamot 
Avelssekreterare 
Celina Jacobsson
Flöjtvägen 45
75654 Uppsala
celinaj@fraset.se

Ledamot
Barbro Gretener
Dagermansg. 13E
754 28  Uppsala
tel. 018-328129
barbro@fraset.se

Suppleant
Carolina Björn
Rondellen 6
17671  Järfälla
carolina@fraset.se

Suppleant
Lovisa Malabeux
Svedbovägen 42
740 20  Vänge
lovisa@fraset.se

Revisor
Solveig Lindberg 
revisor@fraset.se

Övriga medarbetare:
Utställnings sekreterare

Mariann Karlsson 
Vindhemsg. 12, 2 tr 
752 24 Uppsala 
tel. 018-50 73 60
mariann@fraset.se

Valberedning
Sammanka#ade
Jan Sjögren 
valberedning@fraset.se

Ledamot
Jan Eriksson 
valberedning@fraset.se

Tidningen Löpsedeln
lopsedeln@fraset.se
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DET HÄR HAR VI PYSSLAT MED UNDER VÅREN OCH SOMMAREN 2010

Utställning i Allianshallen i maj
Bl a blev S*Aucuparia’s och  

S*Nonimonos ”BIS 
uppfödning” i sina respektive 
kategorier.

Diplomeringscirkel
I våras startade vi en 

studiecirkel med syftet att   
utbilda oss till diplomerade 
uppfödare inom SVERAK. 
Vi gick igenom och diskuterade  
bl a SVERAK:s regler och 
stadgar under ledning av Jan 
Sjögren (redan dipl uppf.). Vi 
träffades totalt 5 gånger och 
hade väldigt trevligt medan vi 
lärde oss att hitta i regelverket. 
De som enligt grundreglerna 
fick göra testet klarade det 
också och kan nu sätta 
SVERAK:s logga ”Diplomerad 
Uppfödare” på sin hemsida.

Jan kommer att starta en ny omgång för 
diplomering i höst. Alla som vill förbereda sig för 

att göra testet är välkomna att snarast höra av sig 
till Jan  Sjögren (S*Aucuparia’s).

Ytterligare info sid 5

Loppis på Vaksala torg

Tillsammans med ”Samvetet” -
en ideell förening som jobbar till 
förmån för hemlösa katter, 
ordnade Fräset loppis en lördag  i 
augusti på Vaksala torg. 

Tyvärr var vädret inte det allra 
bästa och kanske var mångas 
plånbok litet slankig efter 
semestern men vi fick in en hel del 
ändå.  Resultatet blev nämligen 
dryga 3000:-  till de hemlösa 
katterna och katthemmet.

Dessutom hade vi roligt och 
blev med tiden tämligen fnittriga. 
Nästa år gör vi om det men 
troligen kör vi loppisen i maj  då.
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PÅ GÅNG HÖSTEN 2010

UPPFÖDARSEMINARIUM
HOTELL SKOGSHÖJD I SÖDERTÄLJE

den 16 och 17 oktober 2010

arrangerat av SVERAK

 i samarbete med ROYAL CANIN

LÖRDAG 16 oktober
09.30 - 10.00
Incheckning och kaffe
10.00 - 13.00
I huvudet på en domare
Hannah Jensen, int. domare kat 
I och II
Tankar, funderingar och diskus-
sioner kring domarens uppdrag, 
arbetet i ringen, rasstandard 
och regler
13.00 - 14.00
Lunch
14.00 - 15.30
Näringslära
Royal Canin
Fodrets och miljöns betydelse 
för dräktiga, digivande honor 
och kattungar - varför så många 
produkter att välja på?
15.30 - 16.00
Eftermiddagskaffe
16.00 - 17.00
Paneldebatt
med uppfödare inom olika ka-
tegorier

SÖNDAG 17 oktober
09.00 - 10.30
Genetik
Ylva Stockelberg
10.30 - 11.00
Förmiddagskaffe
11.00 - 12.30
Hälsoaspekter att tänka på in-
om avel 
Veterinär Bodil Ström Holst
12.30 - 13.30
Lunch
13.30 - 14.30
Juridik för kattuppfödare
Anna Lindström
14.30 - 15.00
Eftermiddagskaffe
15.00 - 16.00
Paneldebatt
med olika försäkringsbolag

Seminarieavgift för SVERAK-
diplomerad uppfödare - 
550 kr för hela helgen (300 kr/dag)
För trerättersupé lördag kväll till-
kommer en kostnad om 200 kr

Seminarieavgift för ej SVER-
AK-diplomerad uppfödare 
(men medlem i SVERAK-klubb)
600 kr för hela helgen (350 kr/dag)
För trerättersupé lördag kväll till-
kommer en kostnad om 250 kr

Anmälan och inbetald avgift 
SVERAK tillhanda senast 1/10

OBS! Fräset sponsrar dig som är 
medlem med 100:-/dag om du skulle 
vilja delta.

För mer imformation och anmälningsblankett se SVERAK:s hemsida

http://www.sverak.se/
http://www.sverak.se/
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PÅ GÅNG HÖSTEN 2010  

Som nämnts på sid 3 startar Jan 
Sjögren (Aucuparia’s) en ny studiecirkel 
för dem som vill bli diplomerade 
uppfödare i SVERAK. Den som vill 
delta anmäler sig snarast till Janne

 

Jan Sjögren 
S*Aucuparia´s
018-328224

Hemsida:http://hem.passagen.se/
aucuparias/ 

Mail:royalvalley@spray.se 

SVERAK:S UTBILDNING FÖR ATT BLI DIPLOMERAD UPPFÖDARE

För att delta i 
diplomeringskursen ska du 
uppfylla följande:

• SVERAK-diplomerad 
uppfödare ska ha fyllt 18 år

• vara fullvärdig medlem i en 
SVERAK-ansluten kattklubb

• ha SVERAK-registrerat 
minst en kattkull 

• ej varit under disciplinära 
åtgärder inom SVERAK de 
senaste 24 månaderna 

• ha stamnamn inregistrerat 
hos FIFe. 

• erhålla erforderliga antal 
poäng vid egenhändigt 
genomfört, av SVERAK 
utformat, diplomeringstest

SVERAK-diplomerad 
uppfödare ska uppfylla samtliga 
ovanstående punkter.

Under förutsättning att 
stamnamnets huvudinnehavare 
fullföljt och klarat testet sker 
publicering på SVERAKs 
hemsida samt i SVERAKs 
förbundstidning under rubriken 
”Diplomerade uppfödare”.

För mer information se 
SVERAK:s hemsida.

                  
STUDIECIRKEL FÖR DIPLOMERING AV UPPFÖDARE I SVERAK

”Att vara SVERAK-diplomerad uppfödare är att betrakta som en kvalitetssäkring”

Vad du gör glöm inte 
pedikyren inför nästa 

utställning

http://hem.passagen.se/aucuparias/
http://hem.passagen.se/aucuparias/
http://hem.passagen.se/aucuparias/
http://hem.passagen.se/aucuparias/
mailto:royalvalley@spray.se
mailto:royalvalley@spray.se
http://www.sverak.se/SVERAK/Diplomering/index_diplomering.htm
http://www.sverak.se/SVERAK/Diplomering/index_diplomering.htm
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Vem är Eva?
                                              

Eva är innehavare av Hund & 
Kattspecialisten i Örebro och 
Karlstad, ett par av Sveriges 

största hund & kattbutiker, med 
ett stort trim som dagligen 
trimmar, badar och fönar 

hundar och katter.
Hon är även internationell 

FIFe domare på kat I och II.

Kursens innehå#:
Grundläggande näringslära
Omgivningens påverkan av 

pälsar
Pälsvård till vardags och 

utställning - alla raser
Hur man badar och fönar - 

och varför
Produktinformation

Trimningstips
Försäljning av 

pälsvårdsprodukter
(det går bra att betala med 

kontokort )

Datum & tid: 
tisdag den 26 oktober 

18.00-22.00
med fikapaus ca 20

Plats:
Uppsala (närmare info till 

deltagarna) 

Pris: 
50:- 

Fräsets medlemmar deltar 
gratis 

Anmäl ti#:
 info@fraset,se

Senast: 17/10 

OBS
ange vilken ras du har när 

du anmäler dig
FOTOT AV EVA PORAT INGÅR I 
FIFE:S FOTOARKIV 
FOTOGRAF: ALI WITTICH, FIFE 
ALL-BREED JUDGE FROM SWIT-
ZERLAND

PÅ GÅNG HÖSTEN 2010           PÄLSVÅRDSKURS MED EVA PORAT  26 OKTOBER

KATTENS DAG - FÖRSTA  ADVENT

Lördag och söndag, helgen 1sta Advent, firar vi Kattens 
dag i DjurHobby’s lokaler genom att visa upp våra katter 
och informera om god katthållning. Kontakta ngn i sty-
relsen om du kan tänka dig att visa upp din katt och tala 
om vilken dag och mellan vilka tider du kan vara med. 
Det vore roligt om vi kunde få visa så många olika raser 
som möjligt. 

mailto:info@fraset.se
mailto:info@fraset.se
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PLANER FÖR 2011

Utställning januari 
2011

Lokal blir troligen 
Möbeln i Tierp, men det är 
inte riktigt klart än.

Vi planerar för att det 
ska bli en assistentburen 
utställning eftersom den 
också ska tjäna som något 
av ett generalrep inför SW.

                                            
Loppis för och med 

Samvetet i maj
Prylförsäljning till 

förmån för Samvetet 
planeras igen. Vi satsar på 
att ha den i maj som vi 
hade i 'ol och hoppas att vi 
ska få sälja ännu mer då. 

Scandinavian 
Winner-utställningen i 
sept

Tillsammans med UK 
kommer vi att arrangera 
SW sept 2011. Vilken grej!!!! 
Fattas bara lokal. Vi har 
haft lokaler på gång men så 
har planerna gått i stöpet av olika anledningar. Så vi 
söker fortfarande. Det gäller att inte ge upp.

Så här såg det ut när SW invigdes 2009 i Nyköping 
där temat var stadens historia.

En vinnare?
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GRATTIS VÅRA HÄRLIGA KATTER

Fräset gratulerar .......
Albin Molins birma GIP CH S*Källtäppans 

Vodo Vivaldi, ”Vodo”, som tog ett CAPS  på MSK:s 
utställning 4 sept.

 Catharina Molins PR CH S*Källtäppans 
Xtreme Xentio, ”Pixel”, som tog ett CAGPIB och  
dessutom blev BIV på samma utställning.

S*Art Nouveau's Lucie äg Gun Nylund blev Ex 1  
i kl 11 på Klösets utställning 31 juli.
(Tyvärr har jag inte fått några foton på dessa 
birmor)

Syskonen S*Nebulosans Taba Bosiu SBI b 21 
och Dainty Damara, SBI c 21, blev Ex 1 båda två i 
kl 12 och Damara dessutom BIV-T, Klöset 31 juli.

Dessutom grattar vi 4 ”abissar” från Aucuparias 
uppfödning:

Charles Ross blev Supreme Champion på Nerks 
utställning den 6 juni

Akacia blev Internationell Premier på UKs utställning 
den 20 juni

Padam Padam blev Junior Winner på Klösets 
utställning den 1 augusti och

Abydos blev Grand Internationell Champion på 
PIROKs utställning den 5 september
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BIRMAKATTUNGAR TILL SALU HOS S*ART NOUVEAU’S

Sasha (bild till vänster) och Claude är 
brunmaskade birmakattungar, födda 
28/6. De kan levereras i slutet på

september. Båda kan ställas ut då de 
har fina markeringar.
Kissarna söker nya familjer att älskas 
av.

Intresserad? Kontakta då
Gun Nylund, Uppsala
 Tel.: 018-500851
E-post:
gun.nylund1@comhem.se
Hemsida:
http://web.comhem.se/~u18525856/

UNG BIRMAHANE TILL SALU HOS S*NEBULOSANS

S*Nebulosans Thokolosi  

Bruntabbymaskad 
birmahane född 26 april 
söker efter ett gott hem. 
Han är otroligt social och 

har ett supertemperament. 
Han är kraftig för sin ålder, 
vägde 3.4kg när han var 4.5 
månader. 

Thoki håller för utställning, 
har OK markeringar, fint 
hjärtformat huvud men 
något rak profil, välpälsad. 
Ögonfärgen är bra och 
håller på att utvecklas.

Thokolosi säljs främst som 
sällskap men kan eventuellt 
flytta till någon som vill ha 

en hane enbart till egna 
honor. Han har en 
intressant stamtavla -  
pappa är engelsk import.

För kontakt:
Barbro Gretener
Tel.: 018-32 81 29
mail: 
nebulosan@comhem.se
website:
 http:/web.me.com/
nebulosan1
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http://web.comhem.se/~u18525856/
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