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Ordförande har ordet
Äntligen är sommaren slut och alla kan återgå till det normala livet 
med parningar, kattungar, utställningar och annat trevligt som 
händer när man inte har semester.

Vår egen utställning börjar 
rulla igång på allvar och 
jag hoppas att vi får 
mycket hjälp av våra 
medlemmar i 
genomförandet av 
utställningen i Rasbo.

Fräset kommer dessutom 
till skillnad från föregående 
år att ha sin årstämma i 
Oktober.  Skälet till
detta är att vi valt att ha 
våra utställningar i januari, 
då ingen ny styrelse ännu 
blivit vald, och att
utställningen då hamnar på rätt verksamhetsår. 
 
 
Torbjörn Sjögren
Ordförande Fräsets Kattklubb

LÖPSEDELN
 Fräsets medlemstidning   Nr 3, september 2012 

SNART HÖST IGEN
utvilade och med nya krafter?   kan vi planera för en ny termin med utställningar och annat kul som t ex 
förberedelser för vår egen utställning i Rasbo i januari 2013
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Saxat från  SLU
Universitetsdjursjukhuset
Smådjurskliniken
Råd om sjukdomar

Hyperthyreoidism

Hyperthyroidism (giftstruma) hos katt innebär en överproduktion av sköldkörtelhormon. Sköldkörteln sitter på framsidan 
av halsen. Hormonet som produceras i sköldkörteln styr ämnesomsättningens hastighet och påverkar även blodtryck och 
hjärtfrekvens. I sällsynta fall kan den onormala hormonproduktionen bero på en elakartad tumör, men till 95 % är orsaken 
till överproduktionen godartad. Det är gamla katter som drabbas med en medelålder på 13 år.

Symptom
En katt med sjukdomen kan ha varierande symtom. Vanligen ses en ökad aptit och ökad törst, men att katten går trots detta ned i 
vikt. Kräkningar och diarré förekommer, likaså att pälsen blir matt och ”skivig”. Många katter blir rastlösa och oroliga, jamar mer 
och vandrar omkring på nätterna. Ibland blir katten istället apatisk, slutar äta och bara ligger. Den höga hormonnivån orsakar en 
snabb hjärtfrekvens och ett högt blodtryck som i förlängningen kan leda till förstorat hjärta och hjärtsvikt. Njurarna påverkas också 
negativt av det höga blodtrycket.

Diagnos
Diagnosen ställs lätt genom ett blodprov, s.k. total T4 som är förhöjt om katten lider av hyperthyroidism. Det är vanligt att man 
som ett bifynd finner förhöjda leverenzymvärden (ALAT, ALP), dessa återgår till det normala då katten behandlas.

Behandling
Det finns flera behandlingsmetoder . I Sverige är medicinsk behandling med taletter eller behandling med radioaktivt jod de 
vanligast förekommende.
Tablettbehandling sker med ett preparat (Felimazole) som trycker ned produktionen av ämnesomsättningshormonet. Tabletterna 
skall ges dagligen under resten av kattens liv. Den första tiden krävs täta återbesök med provtagning för att ställa in rätt dos och 
kontrollera att katten inte får biverkningar i form av rubbningar i blodkropparnas antal och funktion. Man kontrollerar också att 
njurarna fortsätter att fungera som de skall då blodtrycket sjunker. Vissa katter får diarré eller kräkningar, minskad aptit eller klåda 
som biverkning av tabletterna.
Behandling med radioaktiv jod innebär att katten först får vistas en vecka på kliniken då den dagarna efter behandling utsänder 
radioaktiv strålning. Därefter råder vissa restriktioner i hemmet de följande månaderna för t ex kontakt med gravida kvinnor och 
barn. Själva behandlingen är en enkel spruta i nackskinnet. Joden söker sig till sköldkörteln där den dödar av de överaktiva 
cellerna. De friska cellerna befinner sig i vilofas och påverkas inte lika mycket av strålningen. När hormonnivåerna sjunker vaknar 
dessa celler till liv och börjar producera normala mängder av hormonet. I några få procent av fallen kan en andra behandling 
behöva göras. 80 % av katterna har normala hormonnivåer efter 3 månader, och efter 6 månader är 95 % av katterna normala i 
sina nivåer. Biverkningar av jodbehandlingen är ovanliga, men man kan se heshet och smärta i halsregionen. Det är sällsynt att 
hormonnivåerna efter behandling blir för låga, men detta kontrolleras efter behandling, och kan i så fall medicineras. 
Universitetsdjursjukhuset är ett av en handfull djursjukhus i Sverige som erbjuder behandling med radioaktiv jod.

 

http://www.slu.se/sv/
http://www.slu.se/sv/
http://www.slu.se/sv/universitetsdjursjukhuset/
http://www.slu.se/sv/universitetsdjursjukhuset/
http://www.slu.se/sv/universitetsdjursjukhuset/smadjurskliniken/
http://www.slu.se/sv/universitetsdjursjukhuset/smadjurskliniken/
http://www.slu.se/sv/universitetsdjursjukhuset/smadjurskliniken/rad-om-sjukdomar/
http://www.slu.se/sv/universitetsdjursjukhuset/smadjurskliniken/rad-om-sjukdomar/
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Information från SVERAKs hälsokommitté
angående blodgruppsparningar (B-hona med A-hane)

Den 16 januari 2012 fick SVERAK ta del av ett yttrande Dnr 31-14083/11 från Jordbruksverket.
Yttrandet gällde blodgruppsparningar då frågor uppkommit i samband med att en av våra uppfödare hade besök av länsstyrelsen för att ansöka 
om tillstånd enligt 16§ djurskyddslagen. Jordbruksverket anser att vi bryter mot denna paragraf när vi medvetet parar en B-hona med en A-hane 
då kattungarna dör om man inte håller kattungarna ifrån kattmamman.

SVERAK skickade ett brev till Jordbruksverket och blev inbjudna till ett personligt möte vilket avhölls den 10 maj. Handlingar som förklarar och 
motiverar nyttan med dessa parningar och förklarar risken med ett rent förbud har skickats både från oss och andra parter med forskningsresultat 
och brev från både forskare och uppfödare till Jordbruksverket.

Jordbruksverket har efter mötet sammanträtt med sina jurister och efter inbördes diskussioner nu kommit fram till den lösningen som de anser 
rimlig. De öppnar upp för möjlighet att söka dispens hos Jordbruksverket för att para honkatter med blodgrupp B med hankatter av blodgrupp A. 
Dessa dispenser där man motiverar vikten av tänkt parning kan skickas både via epost och som vanligt brev till Jordbruksverket och normal 
handläggningstid är ca en månad. Eventuella avslag kan överklagas.

SVERAK hade självklart hoppats på ett, för våra uppfödare, mer fördelaktigt svar. Samtidigt har Jordbruksverket inte stängt möjligheten för att 
inkomma med starkare argument baserat på (nya) forskningsresultat, vilket skulle leda till ett nyöppnat ärende och i den bästa av världar en annan 
tolkning. SVERAK ser inte därför detta som ett avslutat ärende utan kommer fortsätta att samla in information.

Nedan följer brevet från Jordbruksverket 
_____________________________
Enheten för sällskapsdjur
Michael Diemer
Tfn: 036-155859
E-post: michael.diemer@jordbruksverket.se

Information
Enligt 1 kap 24 § Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2008:5) framgår att djur inte får användas i avel om:

1. De har sjukdomar eller funktionshinder som kan nedärvas,

2. De är eller med stor sannolikhet är bärare av recessivt anlag i dubbel uppsättning för sjukdom,

3. De är eller med stor sannolikhet är bärare av ett enkelt recessivt anlag för sjukdom såvida inte parning sker med individ som är konstaterat fri 
från motsvarande anlag,

4. Parningskombinationen utifrån tillgänglig information ökar risken för sjukdom eller funktionshinder från avkomman,

5. De uppvisar beteendestörningar i form av överdriven rädslereaktion eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för djuret vardagliga 
situationer, eller

6. De saknar förmåga att föröka sig på ett naturligt sätt

Enligt 4 kap 1 § i ovan nämnd författning får Jordbruksverket medge undantag från bestämmelserna om det finns särskilda skäl.

Man kan alltså ansöka om dispens för att få använda en honkatt med blodgrupp B i avel med en hane med blodgrupp A. Jordbruksverket kommer 
då att i varje enskilt fall bedöma om de skäl som angivits kan betraktas som särskilda. Eventuellt avslagna dispensansökningar kan överklagas.

Med vänliga hälsningar 
Michael Diemer

http://www.sverak.se/SVERAK/Om_SVERAK/index_halsa.htm
http://www.sverak.se/SVERAK/Om_SVERAK/index_halsa.htm
mailto:michael.diemer@jordbruksverket.se
mailto:michael.diemer@jordbruksverket.se
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Preliminärt Schema

10.00 -10.45  REK  Gör din röst hörd!
    Hur kan du som enskild medlem påverka beslutsgången i SVERAK/FIFe?
	 	 	 	 SVERAK remissinstans till di myndigheter

10.45 - 11.30  Agria  Skador och premiehöjningar - varför?
    Representant från Agria

11.30 - 11.45	 	 Kaffe	 	

11.45 - 12.30  Foder/Näingslära Fodrets invekan på hud och päls. Enklare näringslära
    Representant från Severa Pet Food

12.30 - 13.00  Världen utanför SVERAK kontra andra förbund

13.00 - 14.00	 	 Lunch

14.00 - 16.00  Sussie Hellman Holmström ”Varför gör kattägaren så?”
    En rolig förläsning av Sussie Hellman Holmström,
    kattbeteendevetare, känd från radio och TV

16.00 - 16.15	 	 Kaffe

16.15 - 16.45  HK  Information om hälsoprogram och FindUs,
    stambok på nätet

16.45 - 17.15  TUK/RAK Utställning- tävling eller reklam för katten?

17.15 - 18.00  Frågestund   

NERIKES KK DELTAGANDE ANMÄLAN KLUBB FIKA

Gratis för 
SVERAK-
medlemmar

Anmälan om 
deltagande
till SVERAKs 
kansli senast 
10 oktober
sverak@sverak.
se

Meddela namn 
och 
klubbtillhörig
-het

Kaffe med 
tilltugg
Försäljning i 
lokalen

Olika 
lunchalterna-
tiv inom 
gångavstånd

SEMINARIUM
Sverak, i samarbete med Nerk, inbjuder till seminarium för alla SVERAK-medlemmar

Örebro söndag 21 oktober 10 - 18
Globen, Brunnsparken, Adolfsberg, Örebro

http://www.nerk.se/
http://www.nerk.se/
mailto:sverak@sverak.se
mailto:sverak@sverak.se
mailto:sverak@sverak.se
mailto:sverak@sverak.se
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Birkas utställning juni 2012:
PR CH S*Ziandra's Zaza OSH n Hona-K kl 6, tog sitt cert 
CAGPIB och blev dessutom BIS 
S*Ziandra's Zaza är numera Grand Internationell Premier. 

S*Angels Co. Caila the Keeper SIA f kl 12 bev BIS och Junior 
Winner på samma utställning.
Ägare till båda katterna är Sandra Nordin. 

Jättegrattis Sandra till dina fina katter!

MSK:s utställning i Eskilstuna sep 2012:
EP S*Centauri' s Maulkin DSM DVM, SBI a hane-K, BIS-
senior. Ägare: Birgitta Edling

S*Tunsji's Pustyrnik SIB ds11 hane, tog titeln Champion. 
(saknar tyvärr foto) Ägare: Yvonne Hornwall

S*RausHöjdens Great Red Thunder SBI d, tog titeln 
Premier på MSK:s utställning i Eskilstuna. Ägare: Barbro 
Gretener

Skicka gärna resultat och foton av era katter när ni varit på 
utställning!

FRÄSET GRATTAR

Vinnare och Titelkatter  
Överst: Zaza

Mellan: Caila

Nederst: ”Dunder”

Häger: ”Molle”

sorry Sandra - norpade 
fotona från din hemsida

Molle
vinnare igen

UTSTÄLLNINGSRESULTAT
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SW I STAVANGER

JØRGEN BILLING
Denmark
Category: Allround

LONE LUND
Denmark
Category: Allround

VEIKKO SAARELA
Finland
Category: 1, 2, 4

KRISTIINA RAUTIO
Finland
Category: 1, 2, 4

HENRY HORNELL
Sweden
Category: 1, 2, 4

GLENN SJÖBOM
Sweden
Category: 3

ANNE VELAND
Norway
Category: Allround

RAYMOND A. SAETRE
Norway
Category: 1, 2

SWS2012 JUDGES

Totalt deltog 365 katter. Nästan enbart norska. T ex deltog endast 15 
birmor totalt. Bara en birma var svenskfödd, glädjande nog var det 
den som blev SW’12 men den hade en norsk ägare. Av 23 
Abessinier fanns det endast 2 svenska katter. 14 sibbar -  ingen 
enda svensk. Några finska, danska, tyska, italienska och polska 
deltagare fanns med i programmet. I kategori III och IV fanns fler 
svenska utställare men det var totalt sett endast ett fåtal utländska 
deltagare. Inte så konstigt kanske med tanke på att Stavanger inte 
är helt lätt att nå. Inte ens för norska deltagare.

Svenska deltagare som tog titel SW’12 var bl a
S*Ma Rags Rock n’Rolling Vagabond och S*Gunberthus Better 
be Good

Så här kan man väl också visa upp sig?

SKANDINAVIAN WINNER SHOW 
2012 

I STAVANGER, NORGE
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BARBRO GRETENER STEG 
OMBORD på tåget till Stockholm. 
Det var ett tåg av äldre modell, ett 
sådant med enskilda kupéer. Hon 
öppnade dörren till en av dem och 
precis i ögonhöjd fick hon två par 
knallblå ögon som tittade rakt in i 
hennes.

– Jag blev förälskad direkt och var 
bara tvungen att fråga vad det var 
för sort, att det var katter förstod 
jag ju, säger hon och skrattar.

Det är så Barbro Gretener 
beskriver sitt första möte med 
kattrasen birma.

Ett par år senare var hon på 
kattutställning och fascinerades 
åter av den vackra kattsorten. Hon 
ville så gärna skaffa sig en egen, 
men det var ju så dyrt.

– Det var riktigt svindlande priser, 
berättar hon.

Femton år dröjde det innan 
priserna hade sjunkit och hon 
kände att det var dags. Hon besök- 
te en uppfödare utanför Norrtälje, 
men kattungarna var 14 veckor 
gamla och det tyckte Barbro Grete- 
ner lät lite gammalt. Hon tackade 
för titten men när hon gick ut

”Till slut ringde jag till 
uppfödaren och sa att jag hade 
ändrat mig.”

BURR. Två av Barbro Greteners 
tio katter.

genom dörren vände hon sig om 
och såg ännu en gång två stora 
knallblå ögon titta mot henne.

– De där ögonen satt kvar i mitt 
huvud efter det. Jag kunde helt 
enkelt inte släppa dem. Till slut 
ringde jag till uppfödaren och sa att 
jag hade ändrat mig.

SEDAN DESS HAR 
KATTERNA bara blivit fler och 
fler. Nu har Barbro Gretener tio 
stycken katter av sorten helig 
birma. De springer runt i radhuset, 
hoppar bland de stora 
kattställningarna och springer 
mellan rosenbuskarna i den lilla 
trädgården på baksidan.

Katterna har dessutom blivit 
prisbelönta vid kattutställningar 
och mängder med pokaler, 
medaljer och rosetter finns 
utspridda i lägenheten.

I dag är det kanske svårt att tro att 
Barbro Gretener som ung var säker 
på att hon inte var en katt- 
människa. En hundmänniska på sin 
höjd och en hästmänniska 
garanterat. När hon fyllde 14 år 
hade hon sparat ihop pengar så hon 
kunde köpa en helt egen häst,        
4 000 kronor kostade den. Hästar 
var det hon ville arbeta med men 
hon kom inte in på hästskolan i 
Strömsholm. Då öppnade sig möj- 
ligheten att flytta till England och 
där arbetade hon sedan i ett stall 
och träffade dessutom kärleken. 
Han tog med henne från England 
till sitt hemland, Schweiz.

 FEM ÅR SENARE var det dags 
att flytta tillbaka till Sverige. Efter 
studenten i uppväxtstaden 
Oskarshamn 1961 hade alla 
klasskamrater flyttat i väg för att 
studera. Barbro Gretener hade ju 
hamnat lite på efterkälken med 
tanke på tiden i utlandet.

NAMN: Barbro Gretener 
AKTUELL: Fyller 70 år den 31 
juli. YRKE: Har tidigare arbetat 
som bland annat ridlärare, 
naturgeograf vid Uppsala uni- 
versitet, konsult på Vattenfall, 
honorärkonsul i Lesotho, envi- 
ronmental officer och team leader i 
Afrika samt inom hemtjänsten. Nu 
mer pensionär sedan tre år tillbaka. 
FAMILJ: Sonen Daniel ”Dani”, 
dottern Mariana och barnbarnen 
Amanda och Johanna. HUSDJUR: 
Tio katter av sorten helig birma. 
Katterna har längre, komplicerade 
namn men kallas för Maran, Jackie, 
Dunder, Chili, Malla, Caffi, Lea, 
Lucy, Colan och N’tzu.
BOR: i ett radhus i Löten, Uppsala. 
ENGAGEMANG: arbetar med 
tidningen Löpsedeln för kattklubben 
Fräset. INTRESSEN: Det största 
intresset är helt klart katterna som 
hon både ställer ut och föder upp. 
Sport och idrott är ett annat stort 
intresse, just nu tittat hon mycket på 
OS. ”jag känner mig som Usain Bolt 
här i soffan”. KURIOSA: Har 
genom åren arbetat med flera 
projekt i Afrika, Nicaragua och Viet- 
nam samt varit bosatt i England, 
Schweiz, Kanada och Lesotho.
FOTO: Monika Miranda Maureira

UNT GRATULERAR

Helig birma tar all hennes tid
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– Jag har alltid känt mig som 20 år yngre än 
vad jag är! Lite barnslig sådär. Kanske beror 
det på att jag pluggade med personer som var 
tio år yngre än jag, säger hon och skrattar.

Hon flyttade till Uppsala och ville läsa zoologi 
men under de förberedande kurserna fastnade 
hon för geovetenskap och naturgeografi, vilket 
hon senare arbetat med en stor del av sitt liv.

– Det har varit jätteroligt och jag har varit på 
så många spännande exkursionsresor, bland 
annat i Costa Rica där jag studerade floder. 
Det var riktigt kul även om vi om nätterna 
hörde råttorna galoppera utanför huset och 
hittade myror och kackerlackor under kudden 
när vi vaknade.

DET HAR ALLTID GÅTT BRA att 
kombinera katterna med yrkeslivet. Barbro 
Greteners arbete tog henne runt jorden och då 
tog dottern väl hand om dem. När hon 
arbetade i Afrika blev tiden förlängd till två år, 
alldeles för lång tid för att kunna vara helt 
utan katt.

På soffans ryggstöd ligger nu N’tzu och 
myser. Hon fick emigrera från Afrika när det 
var dags att lämna kontinenten för över 18 år 
sedan.

Medan Barbro Gretener berättar om tiden i 
utlandet som hon beskriver som ”den roligaste 
tiden i mitt liv”, stryker katterna runt benen 
på oss. Personligen tycker jag att det är svårt 
att hålla koll på vem som är vem men Barbro 
Gretener har självklart full koll.

Nicklas Johansson

nicklas.johansson@unt.se

Löpsedelns Redaktion tackar
REDAKTÖREN för UNT:s familjesida:

Eva Hellberg
Tel: 018-478 12 40 E-post: familj@unt.se 
Adress: Box 36, 751 03 Uppsala

för tillstånd att publicera Nicklas och Monikas 
artikel om Barbro och Nebulosans Birmor i 
Fräsets medlemstidning Löpsedeln.

Artikeln publicerades i UNT söndagen 29 juli 
2012.

S V E R A K - A K T U E L L T
Utgivning av Våra Katter nr 4/12
kommer att ske tidigast vecka 35 - 
troligen vecka 36 /120809

'Tänk på..' från stambokföraren
Vid eventuell komplettering/ändring i 
insänd registreringsanmälan för 
kattkull - där stamtavlorna ännu ej är 
utfärdade -, tänk på att alltid ange 
mammans registrerade namn samt 
registreringsnummer -sex siffror-.
Stambokföraren har ingen möjlighet 
att ta hänsyn till eventuella ändringar, 
där inte mammans uppgifter finns 
med, då dessa då är näst intill 
omöjliga att härleda in till 'rätt' kull. /
120809

Litet om AVEL
Saxat från Birmaringens hälsosida
av Anita Ekholm

Innan man beslutar att börja med kattavel, 
bör man ha några års erfarenhet av katt 
och kattskötsel och noga överväga om 
man är beredd att ta det jobb och ansvar 
som det innebär att vara uppfödare.
Som uppfödare åtar man sig ett 
avelsmässigt ansvar gentemot rasen och 
kunskaper krävs i kattens skötsel, genetik 
och ärftlighetslära, sjukdomar, 
rasstandard, avel, ansvar mot 
kattungeköparen samt kunskap om FIFes 
och SVERAKs stadgar och regler och en 
del av de svenska lagarna.
Uppfödning handlar inte om att 
reproducera katter. Målsättningen är 
rastypiska, friska och sunda katter, fria 
från defekter och med god mentalitet. Det 
är enligt svensk lag förbjudet att avla på 
djur med ärftliga defekter.

Med andra ord - honkatt- likväl som 
hankattägaren tar stort ett ansvar när de 
använder sin katt i avelsarbetet.
Det finns ett antal frågor man bör ställa 
sig, innan man beslutar att bli uppfödare:
Vilket är målet med uppfödningen? 
Finns kunskap om gällande lagar och 
regler rörande hållande av katt, 
uppfödning, konsumenträtt och liknande? 
Finns kunskap (eller ork och tid) att lära 
sig om avel och uppfödning, om genetik 
och rasens eventuella problem? 
Finns tillräcklig kunskap att avgöra om en 
katt är lämplig som avelsdjur? 
Har man möjlighet, tid och ekonomi att 
ha uppfödning? 
Finns det tillräckligt med utrymme i 
hemmet för att kunna avskilja den 
födande honan från eventuella övriga 
katter? 
Finns tillräcklig kunskap att kunna 
vägleda kattungeköpare?
Källa: Sverak

Läs mer om avel:
Lagar och regler
Fertilitet
Preventivmedel
Smittorisk
Fosterdöd
Pågående forskning

FRÄSET - formalia

Utställningssekreteraren vill 

påminna om att vi har två 
sekreterare - en för avel och en för 
utställning.

mailto:nicklas.johansson@unt.se
mailto:nicklas.johansson@unt.se
mailto:familj@unt.se
mailto:familj@unt.se
http://www.birmaringen.se/halsa/halsaindex.htm
http://www.birmaringen.se/halsa/halsaindex.htm
http://www.sverak.se/
http://www.sverak.se/
http://www.birmaringen.se/halsa/avel/restriktioner.html
http://www.birmaringen.se/halsa/avel/restriktioner.html
http://www.birmaringen.se/halsa/avel/fertilitet.html
http://www.birmaringen.se/halsa/avel/fertilitet.html
http://www.birmaringen.se/halsa/avel/preventivmedel.html
http://www.birmaringen.se/halsa/avel/preventivmedel.html
http://www.birmaringen.se/halsa/avel/smittorisk.html
http://www.birmaringen.se/halsa/avel/smittorisk.html
http://www.birmaringen.se/halsa/avel/fosterdod.html
http://www.birmaringen.se/halsa/avel/fosterdod.html
http://www.birmaringen.se/halsa/avel/forskning_avel.html
http://www.birmaringen.se/halsa/avel/forskning_avel.html
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NOTISER

Aktiviteter  hösten 2012

Se Kalendern här intill

Dina bidrag

Skicka dina bidrag: bilder, texter, 
förslag eller vad du vill bidra med 
till Löpsedeln så länkas 
materialet till Lovisa och Barbro. 
Är det något du vill diskutera 
med någon av oss direkt så 
använder du förstås våra 
respektive adresser

Adresser
Löpsedeln:
lopsedeln@fraset.se

Redaktionen:
Barbro Gretener
barbro@fraset.se
Lovisa Malabeux
Lovisa@fraset.se
 
Ansvarig utgivare:
Torbjörn Sjögren
torbjörn@fraset.se

Medlemskap

Medlelmsavgi% och klubbens 
postgironummer
Huvudmedlemskap: 320 kr
Blir du medlem efter oktober 
gäller medlemskapet även för 
kommande år.
Familje-/stödmedlemskap: 100 kr.
Klubbens postgiro nr: 10 53 10 - 7 
Fräsets Kattklubb

Skriver gör

Barbro Gretener, där ej annat 
anges.

Grafik från:

http://www.cats.alpha.pl/cats.htm

När kommer Löpsedeln?

Om inget oförutsett inträffar 
kommer Löpsedeln under 2011 
att dyka upp omkring den 15 
mars, juni, september och 
december med mausstopp den 
1ste i respektive månad.

Redaktionen
BARBRO GRETENER

Uppfödare 
av Helig 
Birma

LOVISA MALABEUX
Uppfödare 
av Norsk 
Skogkatt

Ansvarig utgivare
TORBJÖRN SJÖGREN

Ordförande i 
Fräset och 
uppfödare av 
Abessinier 

Preliminär 
Kalender
Uppfödardiplomering, vid 
intresse kontakta Jan 
Sjögren

Oktober, Årsmöte

Ej fastställda datum, 
Utställningsmöten

1sta Advent 2012, Kattens 
dag

December, 
Medlemsmiddag

mailto:lopsedeln@fraset.se
mailto:lopsedeln@fraset.se
mailto:barbro@fraset.se
mailto:barbro@fraset.se
mailto:Lovisa@fraset.se
mailto:Lovisa@fraset.se
mailto:kenneth@fraset.se
mailto:kenneth@fraset.se
http://www.cats.alpha.pl/cats.htm
http://www.cats.alpha.pl/cats.htm

