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VIKTIGT! Du i klubbstyrelse som är mottagare
av detta utskick:

Utökat samarbete för utställningar där Royal Canin inte
deltar med monter

På förekommen anledning… tänk på att vidarebefordra
information från utskick till övrig klubbstyrelse och i
förekommande fall till enskilda klubbmedlemmar - samt
uppmana till besök på SVERAKs klubbsida där innehållsförteckning och förbundsinformation publiceras.

Med glädje kan vi meddela att Royal Canin erbjuder ett
utökat samarbete med utställningsarrangerande
klubbar. Detta innebär att:

VIKTIGA DATUM
26-31 maj

GF-vecka i Riga
SVERAKs delegat: Eva Porat
Bisittare: Michael Wirth Färdigh

Vecka 25

Styrelsemöte nr 3/14 - e-postmöte

23 augusti

Styrelsemöte nr 4/14 i Borås

24 augusti

WW-möte i Borås

11-12 oktober

Styrelsemöte nr 5/14 i Borås

•

På alla utställningsburar läggs, utöver provpåsar,
broschyren ”Ansökan BC special info om RC”.
•
De 200 (per dag) första betalande besökarna får
broschyren ”Din katt är unik” med lockande rabattkupong, denna delas ut tillsammans med de ordinarie foderproverna. Royal Canins plastkassar medföljer att packa i
•
Klubben ställer ut två stycken stora kattsilhuetter
på väl synlig plats i lokalen. Dessa får klubben sedan
behålla efter utställning!
Allt ovanstående skickas med den ordinarie fodersponsringen direkt från Royal Canin.

13-14 december Styrelsemöte nr 6/14 i Borås

Även här påminner vi om vikten av att läsa ”SVERAKs
latkatt om samarbetsavtal”.

2015

VIKTIGT om stamnamn

24-25 januari

Styrelsemöte nr 7/14

20 mars

Styrelsemöte nr 8/14 (i direkt anslutning fredagen före SVERAKs årsmöte)

21-22 mars

Årsmöte i Stockholm

I FIFes regler framgår tydligt att stamnamn inte får
innehålla

22 mars

Styrelsemöte nr 1/15 (i direkt anslutning efter SVERAKs årsmöte)

•
•

Tyvärr inkommer alltför många felaktiga stamnamnsansökningar – som borde ha stoppats redan på klubbnivå.

fler än 15 bokstäver eller tecken
EMS-kod eller någon annan förkortning för någon
ras eller rasnamn
ordet ”cattery” [”uppfödning”] på något språk.

Ändrade telefontider under sommaren på kansliet

•

Från den 30 juni till den 17 augusti ändras telefontiderna och kansliet nås mellan kl. 9.30-12.30.

Inom SVERAK gäller också att som stamnamn godkänns
inte enstaka bokstäver, siffror eller skyddade namn.
[Förtydligande: Det åvilar den sökande att kontrollera
om sökt stamnamn är skyddat].

SVERAKs kansli kommer att vara öppet även denna
sommar eftersom Cecilia, Johnny och Agneta är lediga
"i omlott". Detta till trots kan det bli väntetid på stamtavlor, id-registreringar, stamnamnskontroll......
Om möjligt - skicka in ansökningar och registreringsunderlag i god tid före semesterperioderna startar.
Under stambokförare Cecilias semester 30 juni-20 juli
2014 kommer SVERAKs styrelse A Sjödin att i förekommande fall göra genetisk kontroll av registreringsanmälningar och M Wirth Färdigh kommer att, tillsammans
med SVERAKs kansli, utfärda stamtavlor (ej importer)
och transfer, göra ägarändringar, granska stamnamn
med mera.
Treårsavtal med Agria Djurförsäkring
Som vi tidigare informerat har SVERAK tecknat ett
treårigt samarbetsavtal med försäkringsbolaget Agria
Djurförsäkring. Bland annat kommer detta att innebära
ett mer ingående samarbete och utbyte i hälsofrågor och
hälsostatistik.
Tänk på att läsa ”SVERAKs latkatt om samarbetsavtal” –
där framgår bland annat att Agria erhåller helsidesannons på utställningskatalogens omslag (första insida).

Det är alltså inte tillåtet att med stamnamn som exempelvis; ”Sommarens bengaler”, ”Ledighetens CRX”,
”Vårens Uppfödning” och liknande.
Genom att felaktiga ansökningar inkommer fördröjs
handläggningstiden vilket i sin tur orsakar irritation från
sökande eftersom helan stamnamnsregistreringen
försenas. Dessutom ökar belastningen på stambokföringen vilket i förlängningen försenar även andra ärenden.
Nyutgåva av Att ha katt
En nyuppdaterad version av
Att ha katt har utkommit för
2014 och omfattar nu 80 sidor.
Klubb kan beställa "Att ha
katt" till en lägre kostnad
under förutsättning att det är
klubben som beställer och
samtidigt är mottagare av
materialet.
Kostnad klubb: 30 kr/st
Omslagsbild - SVERAKs bildbank: S*Lord Signe's Amy Farrah Fowler,
reg.nr 297046, svart brittiskt korthår. Fotograf: Louise Lord.
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Förtydligande angående nationella klasser vid
utställningar som har Breed BIS
När en klubb arrangerar Breed BIS under en internationell utställning är det att anse som en separat utställning
gällande klass 1 – 12. Detta innebär att det förekommer
separat tävlande för senior (15a), veteran (15b) och kull
(18). De tävlar tillsammans med andra raser inom
kategorin precis som vid en vanlig utställning.
Däremot räknas klasserna för avel (16) och uppfödning
(17) separat inom Breed BIS då dessa resultat baseras på
de individuella resultaten i de internationella klasserna.
Det innebär att det under utställningar med Breed BIS
kan utses två bästa avelshanar resp. avelshonor samt 2
bästa uppfödning. En uppfödare kan inte slå samman
resultat från Breed BIS och övrig kategori då det är att
anse som två separata utställningar.
I Aladdin gäller följande hantering för kattens resultat
klass 1-12 registreras en gång i den databas som hanterar Breed BIS.
klass 15a registreras en gång i den ”vanliga” databasen
(där övriga raser finns med).
Assistentskjortansvarig i region Norr och Mitt
Anna-Karin Rahm, nuvarande ansvarig för assistentskjortor i region Norr och Mitt har meddelat att hon avsäger
sig sitt uppdrag från den 1 januari 2015.
Vill du – eller någon du känner – bli ny skjortansvarig?
Skjortorna används av domarassistenterna på utställningar, du känner tydligt igen dem med sin röda färg och
med SVERAKs och Royal Canins logotyper på ryggen. Det
finns fem skjortansvariga uppdelat i fyra regioner Norr
och Mitt (ej DÄK), Stockholm, Nordväst och Mälardalen
(samt DÄK), Sydväst samt Sydost och Skåne. Varje region
omfattar 9-12 klubbar.
Som skjortansvarig ser man till att skjortorna skickas
mellan regionens olika klubbar och att skjortorna alltid
är i godtagbart skick när utställningsarrangerande klubb
får dessa.
Det är klubben som kontaktar skjortansvarig inom
regionen för att erhålla skjortor. Klubben ansvarar för
skjortorna mellan avhämtning och returnering. Efter
utställning ska skjortorna tvättas och strykas och därefter returneras till berörd skjortansvarig om ingen annan
överenskommelse skett (med berörd skjortansvarig).
En årlig ersättning om 2 000 kr utbetalas i december.
För mer information, kontakta Anna-Karin Rahm, 073533 05 51 eller via e-post akka598@msn.com.
Är du intresserad, kontakta Johnny på SVERAKs kansli
033-10 15 65 eller e-post sverak@sverak.se.

Årsmötesuppdrag:
Generell dispens för tidig hemgång från utställning
SVERAKs årsmöte 2014 biföll styrelsens förslag att
klubbarna själva ska få besluta om de ska tillämpa
”generell dispens för tidig hemgång” på sina utställningar. Detta ska ske som försöksverksamhet under perioden
2014-04-01 till 2015-03-31 och därefter utvärderas.
Varje klubb som tillämpar ”tidig hemgång” är skyldiga att
fylla i utvärderingsblankett som skickas in tillsammans
med övrigt utställningsmaterial till SVERAKs kansli.
Utvärdering bör även göras och redovisas av klubbar
som inte tillämpar ”tidig hemgång”, men detta är inte
något krav.
Det påpekas starkt att det inte är något krav att klubbar
måste erbjuda ”tidig hemgång” för sina utställare utan
helt valfritt. Den enskilda utställaren kan inte ställa krav
att få gå hem tidigare från utställning som inte tillämpar
”tidig hemgång”. För att detta försök ska fungera måste
klubbar och utställare respektera andra klubbars beslut
hur de väljer att arrangera sin utställning.
Förhoppningen är att vi genom detta försök ser ett ökat
antal utställda katter på våra utställningar under 2014
och 2015!
Skrivelse har avsänts med cirkulärutskick och denna
samt utvärderingsblankett är publicerad på SVERAKs
hemsida – klubbsida.
Årsmötesuppdrag:
Katter i bur under Kattens Dag
A Sjödin har varit i kontakt med Jordbruksverket och
diskuterat frågan om ”burhållning av katter” vid olika
typer av arrangemang – inte bara Kattens Dag.
Katt i bur i butik/affär kan ge sken av att katter är till
försäljning i zoobutiker och kan ge sken av att det är
tillåtet att hålla katt i bur. I korthet gäller:
•

Vi måste ha någon form av klubbmästerskap/bedömning – och då gäller inte endast att
rösta fram publikens favorit.
•
Burar med katter ska om möjligt vara placerade så
att eventuella hundar (och andra djur) ej kommer
för nära katterna.
En följd av detta är att djurhem/organisationer som
”bara” visar upp katter som inte har något att göra med
bedömningar/tävlingar kan ej tillåtas vara på utställning
eller annat arrangemang som är arrangerat av SVERAKklubb.
SVERAKs styrelse beslutade att skyltar tas fram som
SVERAK tillhandahåller klubbarna. Dessa skyltar ska tala
om att:
•
•
•
•

utställning/KM pågår
katter ej får hållas i bur
katterna ej är till försäljning
mm mm
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Årsmötesuppdrag:
Restriktioner och avtal
Vid årsmötet diskuterades problemet med att en del
uppfödare säljer kattungar med olika former av restriktioner. Årsmötet uppmanade styrelsen att ta upp denna
problematik till FIFe för vidare diskussion. Årsmötet gav
även styrelsen i uppdrag att ta fram någon form av
fodervärdsavtal.
Styrelsen beslutade att arbeta vidare och betrakta frågan
som högprioriterande. SVERAKs nuvarande blanketter
vid överlåtelse kommer att uppdateras.
De fodervärdsavtal som tidigare funnits inom förbundet
(togs bort 2002 efter styrelsebeslut) kommer att granskas och eventuellt omarbetas.
Årsmötesuppdrag:
Information om adressändring och liknande
Det förekommer att adressändring från enskild klubbmedlem sker till SVERAK genom registrerings-anmälan,
anmälan till SVERAKs ID-register, genom besked efter att
tidning kommit till fel adress och så vidare. SVERAKs
kansli kan inte avgöra om den enskilda medlemmen
meddelat sin egen SVERAK-klubb eller om den i klubben
som vidarebefordrat exempelvis registreringsanmälan
har meddelat ändring till medlemsansvarig.
SVERAK kan i dagsläget inte bevaka och sända besked till
medlemsansvarig när ändring av uppgift inkommer till
förbundet. Däremot kan man i Sinbad – på personbild se datum när ändring av adress och andra uppgifter har
skett i SVERAKs databas.

Årsmötesuppdrag:
Föreläsare på hemsidan
Vid årsmötet framkom förslag att bland annat samla
information om föreläsare på SVERAKs hemsida och att
använda redan befintliga utbildningsprogram som finns
på nätet. SVERAKs styrelse tar med sig årsmötets tankar
och idéer till kommande verksamhetsår.
Styrelsen ber och uppmanar klubbarna att inkomma
med rapporter till Våra Katter efter avhållen föreläsning och liknande aktivitet.
När publicering i Våra Katter har skett kommer artikel att
publiceras på SVERAKs hemsida genom länk från en
samlad ”aktivitetssida”. På så sätt kommer andra
klubbar att kunna ta del av olika typer av föreläsningar
samt vilka föreläsare som använts.
Årsmötesuppdrag:
NW-titel
Vid årsmötet väcktes fråga rörande förbundets sätt att
tilldela titeln NW, National Winner. Tävlingsledamot
Malin Sundqvist meddelade att tävlingsledamöterna
under året tar med sig frågan för vidare utredning.
Vid styrelsemöte nr 2/14 beslutades att denna ”utredning” inte hanteras med högsta prioritet.

Årsmötesuppdrag:
Assistenter
Vid årsmötet beslutades att SVERAKs styrelse ska se över
ekonomiska ramar för projektet Assistenter. Vid styrelsemöte nr 2/14 fastställdes budget för projektet.
Årsmötesuppdrag:
PR för SVERAKs ID-register
Förhoppningen med SVERAKs ID-register har, utöver
målet att katter ska ”hitta hem”, varit att öka kunskapen
om SVERAK, få fler antal enskilda medlemmar i klubbarna, fler prenumeranter av Våra Katter och så vidare.
Denna förhoppning har inte infriats.
Styrelsen beslutade att intensifiera informationen till
veterinärer och djurkliniker om SVERAKs ID-register och
att det är kostnadsfritt för ägare att registrera sin katt i
registret.
Styrelsen beslutade även att se över möjligheter att
genom sms, e-post eller liknande sända bekräftelse om
registrering/ägarbyte till enskilda kattägare samtidigt
med information om SVERAK samt möjlighet för kattägaren själv att kunna registrera ID-nummer direkt i databasen exempelvis genom e-legitimation.
Interaktion med förbundets samarbetspartners och
frågan om PR genom SVERAKs ID-register hanteras som
högprioriterande.
Beslut vid internt möte den 15 mars i Malmö
Lördag den 15 mars, i samband med SVERAKs årsmöte,
möttes delar av SVERAKs styrelse, DN och SVERAKs
kansli samt internrevisorerna för ett informellt diskussionsmöte rörande disciplinära frågor:
Vid detta möte beslutades bland annat att DN äger rätt
att besluta om eventuell annullering av SVERAKdiplomering i samband med beslut om disciplinär åtgärd.
FAVORIT I REPRIS
Kontrollera klubbmedlemskap i Sinbad
Det är viktigt att den som i klubben sänder utställningsanmälningar, ansökan om stamnamn, diplomeringstest,
registreringsanmälningar med mera vidare alltid kontrollerar i Sinbad om medlemskap är registrerat för berörd
person/er.
Det förekommer alltför ofta att ansökan inkommer utan
att medlemmen finns registrerad – vilket innebär extra
hantering eftersom kansliet då måste efterlysa/påminna
om medlemskap. Tänk därför på att ha medlemslistan i
Sinbad uppdaterad – och glöm inte att rapportera in
familjemedlemmar.
Vid kullregistrering gäller att samtliga innehavare i
stamnamnet är medlemmar. Gå in på personbild i Sinbad
– där syns stamnamn och även vem som är innehavare
(*framför huvudinnehavaren) och om innehavarna är
medlemmar. Om exempelvis medinnehavaren tillhör en
annan kattklubb ser man vilken klubb och vilken medlemstyp personen har.
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FAVORIT I REPRIS
Byte av förbund – till SVERAK
Från 140101 gäller nya regler i samband med byte av
förbund. Detta innebär att beslut fattas mellan berörda
länder och att FIFe går in som part endast om oenighet
skulle uppstå. Om ni får en förfrågan från enskild person
– nu med i annat FIFe-förbund – som vill bli medlem i
SVERAK-klubben gäller:
•

Personen ska vara boende i Sverige

•

Personen ska genom kontakt med sitt tidigare FIFeförbund ha begärt utträde och ha en skriftlig bekräftelse att det inte föreligger oklarheteter
(ekonomiska eller annat).

•

•

Om ni får detta skriftliga besked från berörd person
ska detta sändas (gärna via e-post) till SVERAKs
kansli fvb SVERAKs styrelse
Om personen är med i ett annat förbund än FIFe
ställs inte ovanstående krav – även om det är en
fördel att få information att inga oklarheter finns i
det tidigare förbundet.

•

Om personen har ett FIFe-stamnamn följer detta
med – utan extra kostnad.

•

Om personen har ett icke FIFe-stamnamn får
ansökan om stamnamn ske till reducerad avgift
(1 000 kr). Detta gäller under förutsättning att någon form av bekräftelse av registrerat stamnamn
bifogas ansökan (stamnamnsbevis, brev om godkännande eller liknande).

•

För de katter som ska överföras från ett FIFeförbund till ett annat ska transfer utfärdas enligt
FIFes regler. Detta för att katten ska kunna registreras i ny stambok.

>> Utställningsregler 5.5.4: Utställda katter, som tillhör
preliminärt godkänd ras erhåller bedömning och rangordnas men tillåts inte tävla i högre klasser än 7 och 8;
följaktligen innebär detta att de inte kan erhålla högre
certifikat än CACIB och CAPIB. Utställda katter som
erhållit maximalt antal certifikat i klass 7 och 8 får
endast delta ”utom tävlan”.
Katter som tillhör preliminärt godkänd ras får tävla för
Bäst i Variant, men får inte nomineras till Best in Show
eller utses till Best in Show.
2. Medlemskap
Vid registrering av kattkull krävs medlemskap (stödmedlemskap räknas inte) i SVERAK-klubb för:
A. Samtliga stamnamnsinnehavare

36

B. Endast stamnamnets huvudinnehavare 9
C. Både hon- och hankattägaren 9

>> SVERAKs nationella regler 1.3: Uppfödare/stamnamns
innehavare ska vara medlem i SVERAK-ansluten klubb vid
kullregistrering.
Detta innebär att samtliga innehavare ska vara huvudeller familjemedlem i en SVERAK-klubb.
Läs mer under ”Favorit i repris – Kontrollera klubbmedlemskap i Sinbad”.
3. Utställningstitel
Klubbmedlems katt har tagit titel - utanför Sverige.
Titeln framgår inte på bedömningssedel. Vilken hantering är den korrekta:
A. Samtliga bedömningssedlar sänds till SVERAKs kansli för
kontroll och registrering i Sesam 13
B. Titeln kommer in per automatik 1

C. Utställarens klubb kontrollerar och godkänner titel –
och meddelar SVERAK via post eller e-post 34

”Tipspromenad” vid SVERAKs årsmöte
Vid SVERAKs årsmöte arrangerades
en informell ”tipspromenad” med
ofta ställda frågor från SVERAKklubbar och enskilda medlemmar.

>> Information om denna hantering har sänts med
cirkulärutskick vid flera tillfällen samt finns publicerad på
SVERAKs hemsida.
4. Färgbestämning

Sammanställning kommer här över frågor och lite mer utförlig
information (och hänvisning till
eventuellt paragraf i regelverket) till
rätt svar.

Kan en katt färgbestämmas i klass 13C samma morgon
som utställningen äger rum – och därefter tävla i den
eventuellt nya färgen?

Siffran bakom alternativ anger det
antal som svarat på det alternativet. Alternativ med fetstil är det
rätta svaret.

C. Ja – men det är viktigt att sekretariatet informeras 40

1. La perm på utställning
Rasen LaPerm blev preliminärt godkänd av FIFe den 1
januari 2014. I vilken utställningsklass tävlar en LPL som
erhållit tre CAPIB?
A. Klass 6 17

B. Utom tävlan

30

C. Preliminärt godkänd ras får inte delta vid utställning 1

A. Nej – ändras färgen får den ej tävla i den nya färgen 7
B. Utställningsledningen avgör från fall till fall 1

>> Utställningsregler 5.4 Klass 13c Färgbestämning: För
att fastställa korrekt EMS-kod, kan katt i denna klass få
pälsfärg eller annan egenskap kontrollerad på begäran
av det nationella förbundet eller på begäran av utställaren. I denna klass kontrolleras katten av två internationella FIFe-domare och det kan ske innan den officiella
bedömningen börjar. …
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5. Utställningsinbjudan

8. Katt som är registrerad i RIEX

En svensk domare flyttar till Italien men har kvar sitt
medlemskap i en SVERAK-klubb. Hur bör domarens
nationalitet anges på utställningsinbjudan och vilken
status har denna domare när denne dömer i Sverige?

Kan en katt som är registrerad i RIEX-stambok (RX)
överföras till LO-stambok?

A. IT (SE)

räknas som ”utländsk” domare 9

B. SE (IT)

räknas som ”utländsk” domare 15

C. SE

räknas som svensk domare 24

>> Domare kommer från det land som står i FIFes lista
oavsett var domaren bor eller vilket förbund de tillhör.
Inom SVERAK rekommenderas att man förtydligar
genom att inom parentes ange vilket förbundsland
domaren tillhör.

B. Nej, en gång RIEX alltid RIEX 20
C. Ja, om katten blir avelsgodkänd 7

>> FIFes regler för uppfödning och stambokföring, 4.4:
”En katt ska med automatik överföras från RIEX-till LOstambok om reglerna för LO-stamboken uppfylls.”
Detta innebär att om en katt blivit registrerad med RX på
grund av ej godkänd färg och färgen sedermera blir
godkänd – då ändras från RX till LO.
9. Vilket av nedanstående hälsoprogram är inte
obligatorisk utan endast rekommendation?

6. 3/24-regeln
En honkatt föder kullar den 28 mars 2012, den 20
augusti 2012 och den 5 mars 2013. Vilket är det tidigaste datum som nästa kull kan födas för att inte
uppfödaren ska bryta mot den så kallade 3/24-regeln?
A. 29 mars 2014

A. Ja, om regler för LO uppfylls 21

38

B. 27 mars 2014 3
C. 21 augusti 2015 7

>> Denna regel väcker frågetecken hos många hur man
ska räkna. Ett tips är: se i ”backspegeln” 24 månader.
Om det är den 29 mars 2014 innebär det att man blickar
mot den 28 mars 2012. Under perioden 28 mars 2012 –
29 mars 2014 är alltså tre kullar tillåtna.
7. Hane från annat förbund
En hankatt, ägd av icke medlem och registrerad i ett
icke FIFe-förbund, har använts. Vilka krav om intyg
gäller för hankatten – utöver kopia av hans stamtavla?
A. Samma krav som för hankatt registrerad i SVERAK bortsett
från intyg om ID-märkning 10
B. De intyg som gäller i det icke FIFe-förbund där katten är
registrerad 1

C. Samma krav om intyg gäller oavsett förbund 37
>> I FIFes regler för uppfödning och stambokföring,
avsnitt 3, framgår vilka punkter som gäller.
I SVERAKs nationella arbetsrutiner (vita häftet) finns
inskrivet:
Allmänt: 1.2 Samtliga katter som används i SVERAK-avel
ska vara ID-märkta.
5 B I): Vid parning med hankatt registrerat i annat
förbund ska kopia på hankattens stamtavla bifogas.

A. GSD IV >> NFO 9
B. GM1/GM2 >> KOR 12

C. HCM >> MCO 27
>> I FIFes regler för uppfödning och stambokföring,
avsnitt 6 samt i bilaga 1 framgår att GSD IV och
GM1/GM2 är obligatoriska för NFO respektive KOR.
I SVERAKs nationella arbetsrutiner (vita häftet) finns
inskrivet rekommenderat hälsoprogram för HCM på
MCO sedan 2011.
10. Intyg under registrering
En uppfödare begär ”Intyg under registrering” för katt
från kattkull. Hur länge är intyget giltigt och hur många
gånger får klubben utfärda detta intyg för samma katt?
1 svar är helt korrekt
29 vet att det utfärdas max 1 gång
1 har svarat 2 månader men obegränsat antal ggr
resterande varierar 1 mån, 30 dagar, 3 mån, 6 mån, 10
mån o obegränsad tid resp. tills stamtavlorna kommer
Slamkrypare 1 - eftersom tidsintervall inte anges i
regelverket. Samtidigt en viktig fråga eftersom ”Intyg
under registrering” används i samband med utställning
och till ny ägare som ännu inte fått stamtavlor.
Giltighetstid på två månader gäller! Om klubben utfärdat
intyget en gång och begäran om en andra utskrift sker
kan det föreligga problem. Kontakta då SVERAKs stambokföring för ytterligare information.
11. Registreringsanmälan
Av vilken anledning ska registreringsanmälan sändas
via kattklubben?
A. För att bekräfta medlemskap och attestera detta
B. För en första kontroll av intyg, betalning med mera
C. För att klubben vill veta vilka kattkullar respektive
uppfödare fått
26 har sagt bara A, 12 har sagt bara B, 1 har svarat bara
C, 7 har svarat A+B, 1 har svarat A+C, 1 har svarat A+B+C
Slamkrypare 2 – alla svar är ju faktiskt rätt 

