
1

sep 2014       LÖPSEDELN    nr 3

SW'14 PR SE*Pepparkornsögas Tuffa Stinsen SIA n 21
BIS kastrat hane på Scandinavian Winner 2014

Fräset gratulerar ”STINSEN” och ägare Lina Wilund till Scandinavian Winner titeln i Oslo 

PR SE*PEPPARKORNSÖGAS
TUFFA STINSEN

SCANDINAVIAN WINNER 2014



2

SID 3!ORDFÖRANDEORDET

SID 4!STYRELSEN

SID 5!FRÄSAN

SID 6!SÖTNOSEN

SID 9!DJURHÄLSA

SID 10 FARLIGA LIVSMEDEL

SID 13! SWS 2014

SID 16! ”STINSEN” SW 2014

SID 18! OM LÖPSEDELN

Innehåll



3

  ORDFÖRANDE HAR ORDET   

Hej alla medlemmar så här års så kan man bara konstatera att det är slut på den lugnare 
tiden för oss i Fräset och om vi ser tillbaka på sommaren och hösten så förutom att vi 
varit till Olso har vi  inte gjort så mycket. 

      

Men nu stundar det brådare tider i kattklubben Fräset.  Vi skall ha vårt årsmöte den 
9/10 och sedan börjar vår utställning den 27/10. Under hösten skall vi försöka hinna 
med aktiviteter på Kattens dag och sedan skall vi ha vår Decembermiddag. Inför 
utställningen så vill jag gärna ha fler som engagerar sig lite och ett bra sätt att komma i 
kontakt med oss är på årsmötet 9/10. Vi behöver all hjälp vi kan få på utställning i 
Rasbo 3-4 januari. Och jag vill upprepa det jag tidigare sagt för att kunna ha någon 
verksamhet för medlemmar så är utställningarna en ekonomisk nödvändighet så kom 
gärna och hjälp till.

Torbjörn Sjögren
  Ordförande i Fräset
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Fräsan och Sötnosen - hittekatter som sponsrats av Fräset
Vi har en medlem i Fräset som tycks ha specialiserat sig på att hitta övergivna katter. Hon heter Celina Jacobson och 
är avelsekreterare i klubben. Lilla Fräsan var den första som Celina räddade från ett ovisst öde och den senaste 
katten som Celina tagit hand om och lämnat över till Samvetet har fått namnet Sötnosen eller Cutie som hon kallas 
hos Samvetet. Nu har det slumpat sig så att samtidigt som Celina skickat in sin berättelse om Sötnosen till 
Löpsedeln damp det också ner en uppdatering om Fräsan från hennes matte Malin. Båda historierna följer här nedan 
(red anm).

Fräsan
Så här skriver Malin och bifogar bilder på Fräsan. Nog ser hon ut att må gott i sitt hem hos Malin och kompisen 
Sigrid och så vacker hon är (red anm)!

Tänkte bara höra av mig lite angående Fräsan. Hon är fortfarande en väldigt härlig kattfröken, som nu fyllt hela 4 
år! Hon är väldigt busig och vill gärna leka mer än kattkompisen Sigrid orkar med så då får matte rycka in istället, 
men några busrundor per dag med Sigrid blir det, och då brukar det låta som det åskar på övervåningen.  Fräsan 
är också en liten kelgris som helst vill sova hos matte på nätterna en stund, gärna PÅ matte. Sedan extraknäcker 
Fräsan också som väckarklocka sisådär vid 5-tiden på morgonen då hon och Sigrid tycker att det är dags för 
mat. Fräsan är en fantastisk liten personlighet som verkligen lyser upp vardagen för matte!

 Hälsningar Malin Bergvall, Fräsan och Sigrid
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Sötnosen  av Celina Jacobson, avelssekreterare i Fräset

Jag var på väg till ett övergivet äppelträd i närheten av min lägenhet, med tankarna inställda på äppelmos, paj och saft, 
när jag la märke till en katt som gick åt motsatt håll. Som dom flesta kattmänniskor så har jag koll på vilka katter som 
finns i området, och den här bodde inte här. Dessutom såg den väldigt tunn ut, och verkade ung. Så jag följde efter och 
försökte få kontakt, och den var visserligen inte rädd för mig men heller inte alls intresserad av att prata med mig. Nähä 
tänkte jag, får se om inte lite kattmat kan få den på bättre tankar, och gick hem och hämtade. 

Väl tillbaka och efter lite letande hittade jag kissen i ett buskage i en skogsdunge. När den insåg att jag hade mat så 
började den prata med mig, och efter lite trugande kom den sen fram och vågade äta. Och som den åt, fullständigt 
utsvulten! Så här på nära håll kunde jag se att det var en ung hona, riktigt mager och troligen runt åtta, nio månader 
gammal. Hon ville inte låta mig röra vid henne eller komma för nära, så efter hon hade ätit sig proppmätt ställde jag 
matskålen i buskaget med förhoppningen att hon skulle hålla sig i närheten av maten och lämnade henne för ett nytt 

försök lite senare. 

Några timmar senare kom jag tillbaka, men då hade ett 
gäng med ungdomar dykt upp i närheten och ingen katt 
var i sikte. Men jag tog en sväng genom skogsdungen 
för att locka på henne, och helt plötsligt satt hon bara 
där och tittade på mig. Jag hämtade matskålen och 
ställde framför henne, och satte mig precis intill. Utan 
att tveka kom hon fram och började äta, och efter hon 
kände sig nöjd så kom hon till min stora förvåning fram 
och började stryka sig lite mot mina händer och pratade. 
Vi gosade ett tag, eller snarare jag kliade lite försiktigt 
runt öronen och hon spann och fräste samtidigt. Är ju 
läskigt och trevligt på samma gång, så det kan man ju 
förstå. Nu när jag fick röra lite vid henne så kunde jag 
verkligen känna hur otroligt mager hon var, bara skinn 
och ben. Dessutom var hon väldigt rädd om sin bakdel, 
och efter att försiktigt lyckats tjuvkika såg jag att hon 
hade ett fult sår mellan bakbenen upp mot magen.

Efter att ha suttit där med henne ett bra tag och hon blev 
modigare och modigare, började jag fundera på om hon 
kanske skulle kunna gå att fånga in redan nu. Min 
ursprungliga plan hade varit att över loppet av ett par 
dagar försöka locka med henne med hjälp av mat bort till 

mina katters rastgård runt 100 meter längre bort, för att stänga in henne där som ett första steg. Men varför inte försöka 
redan nu, lika bra för vem vet hur länge hon håller sig i området innan hon blir bortskrämd. 

Så jag gick för att hämta transportbur och en tallrik med riktigt god blötmat, sån där dyr påsmat som mina katter älskar 
och får som lite extra lyx ibland, och ovanpå på det la jag en burk med kraftigt luktande sardiner. Vid det här laget stod 
mina egna katter och hoppade kring benen på mig, ett gott tecken tänkte jag, inte en chans att hon skulle kunna motstå 
nåt sånt här mumsigt. Tillbaka hos lilltjejen, som jag nu börjat kalla för Sötnosen, reagerade hon precis som jag hade 
hoppats. Lukten från allt det läckra på tallriken gjorde att hon vågade sig in i transportburen, om än vilt morrandes och 
väldigt försiktigt. Tredje gången hon vågade sig in så stängde jag helt sonika dörren bakom henne, och hon var fast. 
Kunde knappt tro det, att det hade gått så lätt!

Väl hemma hos mig fick Sötnosen flytta in i sovrummet, och hon valde tryggheten under sängen. Mina katter 
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(abessinier) stod och klagade på andra sidan dörren- maken till fräckhet tyckte dom, inte nog med att jag tar med mig en 
främmande katt in i deras hem, jag stänger dessutom ut dom från sovrummet! Stängda dörrar är ju som alla 
kattmänniskor vet ingen höjdare, och mina katter verkade ta det som en personlig förolämpning och ägnade sen större 
delen av natten åt att försöka ta sig in.

Nu skulle alla bollar sättas i rullning för Sötnosens skull. Jag började med att skicka en e-post till Samvetet för att se om 
dom möjligen hade plats för henne hos Uppsala katthem, och sen ringde jag till min vän Kenneth Wikström som jag 
visste befann sig på en buss på väg hem från SW i Norge, med typ hälften av Uppsalas aktiva kattutställare ombord. 
Inklusive delar av Fräsets styrelse och Uppsala kattklubbs styrelse. Man får inte vara dum inte. 

Jag fick ett preliminärt löfte av båda kattklubbarna om sponsring av Sötnosens framtida vård och omsorg, och Kenneth 
(som med stor sannolikhet känner till majoriteten av alla i kattvärlden) kontaktade Samvetets veterinär, som i sin tur 
kontaktade Samvetets ordförande, som i sin tur kontaktade mig. Och vi hade en sån otrolig tur att det faktiskt fanns en 
plats ledig i karantänen hos katthemmet, hurra! Redan nästa dag skulle hon få flytta dit, otroligt! Natten tillbringade 
Sötnosen med att äta och äta, fräsa åt katterna utanför dörren som klagade och försökte ta sig in, och gosa försiktigt med 
mig. På det stora hela verkade hon nöjd med att vara där, ha det varmt och med massor med mat. 

När jag kom hem från jobbet dagen efter var det så dags för Sötnosen att flytta till katthemmet. Om hon bara kunde 
tänka sig att gå in i transportburen vill säga, nu visste hon ju vad en sådan var för något och inte var hon hungrig heller. 
En ny röra med lyxblötmat och sardiner gjordes i ordning till buren, och sen var det bara att vänta. Det luktade ju så gott 
tyckte hon, men gå in i buren- inte en chans, man är väl inte dum heller. Det tog en timme innan suget efter godsakerna 
blev större än hennes olust för buren och alla hennes kroppsdelar befann sig på rätt sida om burdörren så den kunde 
stängas. Skam den som ger sig. Ville ju inte tvinga in henne utan hon skulle få gå in på egen tass.  

Väl på katthemmet blev Sötnosen installerad i 
en egen box i karantänen, med klösträd och 
annat att gömma sig under och ligga på. Hon 
hade fått en tid inbokad hos veterinären redan 
dagen efter för sitt fula sår, och efter att hon 
funnit sig tillrätta och fått lite sista gos så 
lämnade jag henne där att bo in sig och komma 
till ro.

Dagen efter kom rapporter från katthemmet att 
Sötnosens operation gått jättebra, hon hade fått 
sitt djupa sår rengjort och ett dränage insatt. 
Och en tratt runt huvudet, alla katters fasa. 
Några dagar senare åkte jag och hälsade på 
henne, hon skulle få sitt dränage uttaget och 
satt ännu i karantänen så jag kunde inte få klia 

på henne men personalen på katthemmet 
berättade att hon var supergosig och jättetrevlig, och åt som en häst. Troligen var hon också lite äldre än vad jag hade 
trott, runt ett år gammal. Sötnosen såg riktigt lugn och avslappnad ut i sin box, både ansiktet och kroppen utstrålade 
tillfredsställelse. Trots tratten runt huvudet. Hon hade även fått ett nytt namn, Cutie, vilket betyder sötnos på engelska så 
det var ju verkligen passande. Hon ska få komma till ett jourhem så fort som möjligt för att äta upp sig och vänja sig vid 
att vara familjekatt igen, och förhoppningsvis hittar hon sitt för-alltid hem riktigt fort!

So far, so good som man säger. Fortsättning följer, uppdateringar om Cutie/Sötnosen kommer att komma via Löpsedeln.
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Fler bilder på Sötnosen/Cutie 

Fotograf är Fredrik Bergenkvist

En skadad, hungrig och rädd liten katt blir omhändertagen och omplåstrad. Förhoppningsvis får hon snart 
ett gott hem. Från alla kattälskare ett varmt tack till Celina för att du tog dig tid att ta hand om den här lilla 
katten också (Red anm).
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Förbättrad diagnostik av artros 
hos katt 
Artros, en sjukdom som bryter ned ledbrosk, är en 
vanlig orsak till kronisk smärta och 
funktionsnedsättning hos katt. Få katter visar hälta 
vid artros, beteende- och livsstilsförändringar är 
istället de vanligaste symptomen. Symptomen 
förväxlas ofta med ett normalt åldrande och många 
katter blir aldrig diagnosticerade. I vår studie har vi 
undersökt hur 58 friska katter går över och hoppar 
ner på en tryckmatta. Syftet var att etablera ett 
referensmaterial över hur de belastar sina tassar.

Studien visar att katter lägger lika stor belastning på 
höger som vänster sidas ben, men belastar 
frambenen 1,3 gånger mer än bakbenen. Vi såg 
också ett samband mellan högre kroppsvikt och 
längre steg. Vi tittade även på hur katter belastar 
tassarna, hur de hoppar ner och vad det innebär om 
katten tittar åt sidan, när den går på tryckmattan. Om 
katten tittar åt sidan så ökar belastningen på samma 
sidas framben med 1,7 gånger. Resultaten kommer 
att bidra till en bättre djurhälsa för katter med 
kronisk smärta orsakad av artros.

Länk till artikeln:

http://jfm.sagepub.com/content/early/
2014/09/19/1098612X14551588.abstract

Referens:

Stadig SM, Bergh AK. (2014). Gait and jump analysis in 
healthy cats using a pressure mat system. Journal of 
Feline Medicine and Surgery. Doi: 
10.1177/1098612X14551588. E-pub ahead of print.

Foto: Sarah Stadig

Sarah Stadig

Doktorand, Djuromvårdnad 

Telefon:   0511-67228, 070-2568312 

E-post:   sarah.stadig@slu.se 

DJURHÄLSA
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http://jfm.sagepub.com/content/early/2014/09/19/1098612X14551588.abstract
http://jfm.sagepub.com/content/early/2014/09/19/1098612X14551588.abstract
http://jfm.sagepub.com/content/early/2014/09/19/1098612X14551588.abstract
http://jfm.sagepub.com/content/early/2014/09/19/1098612X14551588.abstract
mailto:sarah.stadig@slu.se
mailto:sarah.stadig@slu.se
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Kan vi ersätta djurförsöken? 
Visste du att varje år används det närmare en miljon djur till djurförsök, bara i Sverige? Imorgon (4 okt) är det Djurens 
dag, en internationell temadag för djurrätt och djurskydd. Därför vill vi lyfta fram vår nya samarbetspartner Forska 
Utan Djurförsök. 

Forska Utan Djurförsök är en stiftelse som finansierar forskning som utvecklar alternativ till djurförsök. I första hand 
prioriteras de projekt som syftar till att ersätta plågsamma forskningsförsök på djur. 

Vi tror på en framtid utan djurförsök, med nya moderna metoder som gynnar både djur och människa. Du kan hjälpa 
till bland annat genom att ge en gåva i ditt husdjurs namn. 

Visste du att lök och vindruvor kan vara livshotande för hundar och katter?

Läs på vår hemsida om vilken mat du ska undvika att ge djuren (Se nedan: ”Farliga livsedel för hund och katt”).

Farliga livsmedel för hund och katt
Publicerad den 3 oktober 2014

Det kan vara svårt att motstå ett par stora bedjande ögon som så gärna vill smaka av din mat. Men hundar och katter 
tål inte alltid samma råvaror som vi människor gör. Det är också förrädiskt eftersom skadorna inte alltid syns direkt på 
djuret. Fel mat kan orsaka allvarliga tillstånd som njur- och leversvikt, hjärtfel och i värsta fall är det direkt dödligt. 

Vanliga symtom på förgiftning är att djuret kräks, darrar, fradgar eller vinglar beroende på vad den fått i sig. Om du 
vet vad hunden eller katten har fått i sig så kan du ringa giftinformationen på 08-33 12 31, så får du råd om vilka 
åtgärder som bör vidtas.

Kontakta omedelbart din veterinär om du misstänker att din hund eller katt är förgiftad. Undvik att själv framkalla 
kräkning då det kan förvärra läget (forts nästa sida).

DJURHÄLSA forts
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Lök:
All lök innehåller ämnet alicin som orsakar förgiftningssymptom hos både hund och katt. Ämnet finns både i rå och 
tillagad lök och orsakar grav blodbrist (anemi). Ämnet kan även orsaka skador i lever och andra organ. Om det ges i 
stora mängder, eller i små mängder under en längre tid, kan det vara direkt dödligt för hunden eller orsaka akut 
förgiftning. 
Lökpulver och vitlök är extra farligt, för en hund på 10 kilo orsakar 14 g lökpulver stor risk för förgiftning. Undvik 
därför att ge hunden lök i all form, tänk på att det även finns i köttbullar, korv och många andra maträtter. 
Symptomen kan vara aptitlöshet, diarré, kräkningar, snabb andning, hjärtklappning, bleka slemhinnor, rödfärgad 
urin och buksmärtor. 
Choklad:
Choklad innehåller ämnet teobromin vilket är väldigt giftigt för både hundar och katter. En riktlinje är att ju mörkare 
chokladen är desto mer teobromin innehåller den. En hund på 10 kg kan bli förgiftad om den äter så lite som 13 g 
mörk choklad. 
Symptomen uppkommer oftast efter 2-24 timmar och yttrar sig som kräkningar, buksmärtor, törst, inkontinens, 
skakighet, rastlöshet, riklig salivering och hjärtklappning. Större mängder kan orsaka allvarligare symtom eller 
dödsfall. 
Vindruvor/russin:
Vindruvor, russin och korinter kan ge både hundar och katter allvarliga symtom så som kräkningar, diarré, buksmärtor 
och slöhet. Inom 1-3 dygn kan njurskador tillstöta vilket kan visa sig genom kräkning, buksmärta, att djuret kissar 
dåligt eller inte alls. Dödsfall har inträffat vid intag av så lite som sju vindruvor. 
Paracetamol och acetylsalicylsyra (t ex alvedon och magnecyl):
Smärtstillande medel med paracetamol eller acetylsalicylsyra är mycket giftigt och dödligt för katter. Även hundar är 
känsliga mot ämnena. Kontakta alltid din veterinär för att få smärtlindrande medicin speciellt framtagen för djur. 
Paracetamol gör att kattens blod inte kan transportera syre och en enda tablett kan utgöra en dödlig dos. Symptom är 
att katten blir hängig, kall, kräks och får mörkt blåröda slemhinnor. 
Acetylsalicylsyra påverkar syretillförseln och symptom kan vara hyperventilation, kräkningar, kramper och koma. 
Xylitol – sockerfria tuggummin, godis samt sugtabletter:
Hundar och katter är väldigt känsliga för xylitol då de får en ökad insulinfrisättning av ämnet. Det kan leda till en 
allvarlig sänkning av blodsockret samt leverpåverkan. Även flourtuggummin, floursköljlösningar och tandkrämer kan 
innehålla xylitol. 
Symptomen kommer vanligen inom en timme och djuret börjar då kräkas, skaka och bli allmänpåverkad. I 
allvarliga fall kan hunden få kramper och bli medvetslös. Dödsfall har inträffat men är ovanligt. Så lite som 2-4 
tuggummin/godisbitar/sugtabletter kan orsaka förgiftning. 
Deg/alkohol:
Hundar och katter kan bli alkoholförgiftade genom att äta deg, då degen jäser i magen. Symtom är buksmärta, 
uppsvälld buk, kräkning och vinglighet. En hund på 20 kg som äter 3 hg vetebrödsdeg kan få 4,2 promille alkohol i 
blodet. 
Salt
Hundar är väldigt känsliga för salt och bara 3,7 gram kan vara en dödlig dos. Undvik att ge hunden salt mat, dricka 
havsvatten eller försök att få hunden att kräkas med hjälp av salt. Trolldeg är också farlig i väldigt liten mängd för 
både hundar och katter, då det innehåller väldigt hög koncentration av salt. 
Symtomen är oftast ökad törst, kräkningar, diarré, trötthet, stelhet och kramper.
Avokado
Hela avokadon innehåller persin som är giftigt för de flesta djur och som kan skada hjärta och mag-tarmkanal. Det är 
särskilt farligt för fåglar. Även bladen innehåller höga halter av ämnet så se till så att varken hunden eller katten kan 
äta av dem ifall att du har en egen växt. 
Symtom är kräkningar, apati och diarré hos hundar. Gnagare och fåglar kan drabbas av andningssvårigheter.
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Bittermandel 
Bittermandel innehåller cyanid som är dödligt i stora mängder för både hund och katt. Bittermandel finns i vissa kakor 
och i mandelmassa. Cyanid blockerar cellernas upptag av syre vilket ger symtom med ökad andningsfrekvens, 
andningssvårigheter, ljusröda slemhinnor, svaghet, illamående, kräkningar och medvetslöshet. 
Mjölk
Många hundar och katter kan inte bryta ner laktosen som finns i komjölk. Vissa hundar är även allergiska mot 
mjölkprotein. Det kan yttra sig som gas i magen och diarré. Undvik därför att ge djuren mjölk så undviker djuret 
obehag och risk för övervikt. 
Frukt
Frukt innehåller både socker och syra vilket kan påverka hundars och katters tänder negativt. 
Nötter
Nötter tillsammans med andra hårda små föremål kan orsaka stopp i tarmen hos hundar.

Andra faror i hemmet

Råttgift
Råttgift kan ge inre blödningar då det innehåller ett ämne som försämrar blodets koagulationsförmåga. Symptomen för 
en förgiftad hund är ospecifika, men ofta är hunden trött och har bleka slemhinnor, alternativt blödningar i slemhinnor, 
så som i munnen och ögonen. Andningen kan vara snabb och ytlig och det kan förekomma blod i avföring, urin och 
kräkningar. 
Ta djuret till veterinär så snart som möjligt efter förgiftningstillfället, så att veterinären kan ge kräkmedel. Därefter 
inleds behandling med K-vitamin samt eventuellt blodtransfusioner. 
Katter blir sällan förgiftade av råttgift då de är mer kräsna än hundar. Risken att de förgiftas genom att äta 
råttgiftsförgiftade möss är liten. 
Glykol
Glykol är livsfarligt för hundar! Även små mängder glykol kan vara livshotande och ämnet finns bland annat i 
kylarvätska. 
Symptomen varierar och kan uppkomma från 30 minuter upp till 12 timmar efter förgiftningstillfället. Hunden 
drabbas av njurskador och kan ha symptom som ökad törst, ökad urinering, vinglighet och kräkningar. Därefter 
kan hunden tyckas vara på bättringsvägen men efter ungefär 24 timmar upphör njurarna att fungera och hunden 
blir sämre igen. En del djur visar dock inga symtom alls det första dygnet medan andra dör inom några timmar.
Ta hunden till veterinär så fort som det är möjligt då den behöver akut behandling med dropp. 
Glykol är även giftigt för katter men de tycks, till skillnad från hundar, inte tycka om smaken och blir därför sällan 
förgiftade.

Kontakta omedelbart din veterinär om du misstänker att din hund eller katt är förgiftad. Undvik att 
själv framkalla kräkning då det kan förvärra läget. 
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Fräset på SWS

Nog är man medlem i en bra klubb! Fräset arrangerade nämligen resa och hotellrum för de medlemmar 
som ville ställa ut på SW i Oslo. Gratis transport - hotellkostnaden betalade vi själva. Dessutom bjöd 
klubben också på lördagens bankett.            SW anordnades i anslutning till en 
husdjursmässa.  Evenemangen  huserade i samma lokal endast skilda åt av halva väggar. 
Det gjorde att det stundtals blev litet svårt att höra vad domaren sa för våra grannar var 
mycket trevliga men ganska så högljudda, speciellt papegojorna. En av dem  tog sig 
dessutom en flygtur över panelkatterna som fick ducka för den långa svepande stjärten.

Utställningshallen - interiörer

Lotteri                                                                                Patriotism

Norge                                                                     Danmark

SCANDINAVIAN WINNER SHOW 2014
OSLO
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Bedömningar

Flavia Capra (Italien) in action
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Paneler och prisrum
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Och En vinnare

SW'14 PR SE*Pepparkornsögas Tuffa Stinsen
SIA n21

född: 2012-11-01

e, NO*Peppergarden's Bheet Jolokia SIA d
u, Marilljos Stina from Sweeti with love SIA n21 

Ägare Lina Wilund
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Resultat för några av Fräsets katter på SW
Förutom klubbens stolthet, siamesen Stinsen, hade Fräset andra framgångar, sex abessinier 
nominerades och två blev Best i Variant (BIV). En oriental korthår blev nominerad och en 
birma blev BIV och nominerad. I landskampen blev det i år oavgjort mellan Norge och 
Sverige som slutade med lika många BIS-titlar var.

Namn BIV NOM

SP GIC S*Nebulosans Caffra Marula, DVM SBI a, äg Barbro Gretener X X

SC Thamos Zambezi, DVM ABY n, äg Kenneth Wikström X

S*Aucuparia’s Byzantion, ABY n, äg Jan Sjögren X X

S*Aloysius Velvet Tigerlily Delight, ABY n, äg Åsa Ericsson X

SC S*Aucuparia’s Astrakan Gyllenkrok, ABY o, äg Torbjörn Sjögren X

GIP SE*Aucuparia’s Padam Padam JW DVM, ABY o, äg Jan Sjögren X

S*Aucuparia’s Khoisan, ABY o, äg Åsa Ericsson X

S*Aucuparia’s Topkapi, ABY o, äg Jan Sjögren X

CH PR Sweet Cats Niks Mis Mee, OSH b24, äg Lina Wilund X

anm.:  Jag har tagit med alla fräsare med BIV och Nom i tabellen. Det har i alla fall varit tanken och jag 
hoppas att jag inte missat  någon i så fall ber jag om ursäkt och kan föra in rättelse i nästa nr av 
Löpsedeln.
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Redaktionen

Ansvarig utgivare

TORBJÖRN SJÖGREN 

Ordförande 
i Fräset och 
uppfödare 
av 
Abessinier

BARBRO GRETENER
Uppfödare av 
Helig Birma

LOVISA MALABEUX
Uppfödare av 
Norsk 
Skogkatt

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: 280 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

http://www.i-love-cats.com/catgraphics/

När kommer Löpsedeln?

Om inget oförutsett inträffar 
kommer Löpsedeln under 2014 
att dyka upp omkring den 15 
mars, juni, september och 
december med manusstopp den 
1ste i respektive månad.

       

Om Löpsedeln

Fler bilder från SW
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