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Viktiga datum

Nya blanketter är på gång…

22 december – 6 januari
Kansliet är helgstängt

Detta gäller både för klubbar (utställningsarrangörer)
likväl som för enskilda (överlåtelseavtal mm).

2013
7-11 januari Ändrade telefontider på kansliet
Kansliet kommer inte att vara helt stängt – däremot
gäller telefontid: måndag-torsdag kl. 9.30-12.30.
15 januari
Ärende/fråga (ej motion) som ansluten
klubb väcker till behandling ska vara SVERAKs kansli
tillhanda
1 februari
Sista datum för anmälan till SVERAKs
årsmöte 2013
2 februari

Prisutdelning tävlingen Årets Katt i Örebro

15 februari Kallelse till årsmötet 2013 kommer att
vara utsänd senast detta datum
16-17 mars

SVERAKs årsmöte i Sundsvall

Tävlingen Årets Katt och utställningsresultat på
SVERAKs hemsida
NYHET från den 13 december 2012 – sedan dess finns
kompletta resultatlistor till höger om BIS-resultaten på
respektive utställningsflik.
PRISUTDELNING
För att bryta mönstret men framför allt för att få så
många pristagare som möjligt att kunna delta och
mottaga sina priser har SVERAKs styrelse valt att hålla
prisutdelningen för Årets Katt den 2 februari 2013, i
samband med NERKs utställning i Örebro, som alltid är
välbesökt av utställare.
De katter som placerat sig på listan (1-3 resp 1-5) och
som deltager på utställningen, kommer att placeras i
speciella ”vinnarburar” (eventuellt övriga katter från
samma ägare placeras bland övriga katter).
I samband med panelerna kommer alla 1a placerade
katter och dess ägare presenteras på scenen under
pompa och ståt.
Alla vinnande katter garanteras plats på utställningen.
”Firandet” fortsätter på kvällen på Grand Hotel Scandic
på andra sidan gatan från utställningslokalen. Här
presenterar vi övriga vinnare och delar ut deras priser.
Det finns också möjlighet att delta i buffémiddagen som
kan bokas till ett mycket förmånligt pris, se vidare NERKs
hemsida.
Ägare till vinnande katter, 1a i resp grupp, bjuds som
vanligt på middagen av SVERAK. (En biljett per person)

Axplock av beslut från SVERAKs styrelsemöte nr 6/12
Royal Canin fortsatt samarbetspartner
Avtal är tecknat fram till 2015-12-31!
SVERAKs plusgiro kommer att avslutas
SVERAKs plusgiro 55 00 20-2 är nu avslutat.
Under 2013 kvarstår SVERAKs plusgiro 63 02 96-2 för att
därefter avslutas.
Utställningsmaterial att förvaras på kansliet
Idag sänder klubbarna in kopior av bedömningssedlar,
utställningskatalog och resultatlista. Dessa förvaras i
minst tre år på SVERAKs kansli.
Från och med nu gäller att klubbarna även sänder kopior
av panellistor över katter som nominerats till Best in
Show samt domarnas nomineringslistor i original till
SVERAKs kansli för arkivering.
Ny arbetsrutin vid begäran om kompletterande
handlingar vid stambokföringsärenden och liknande
Nedanstående rutin ersätter den tidigare – då det
åvilade kattklubben att kontakta uppfödaren.
För det fall registreringsanmälan inkommit till förbundet,
ej komplett eller korrekt, sänds begäran om komplettering/justering per e-post direkt till uppfödaren samt för
kännedom till uppfödarens kattklubb.
Om uppfödaren ej har aktuell e-postadress sänds
begäran brevledes och e-post sänds till uppfödarens
kattklubb.
Nya regler från den 1 januari 2013
Arbete med översättning och uppdatering av regelverket
pågår. Nedan följer några ”fria” axplock:
Singapura (SIN) – preliminärt godkänd ras
Vid utställning gäller:
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”.

Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att
komma och fira sig själva, varandra eller andra.

Katter som tillhör preliminärt godkäd ras får tävla för
Bäst i Variant, men får inte nomineras till Best in Show
eller utses till Best in Show.

Hjärtligt välkomna!

SIN tävlar dock ”fullt ut” i våra nationella klasser
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Vaccinationsregler
Från den 1 januari 2013 gäller att katt är fullvaccinerad
även mot feline herpes virus (kattherpes) i samband med
utställning samt vid leverans.
De allra flesta vaccin mot kattpest och kattsnuva som
används i Sverige omfattar även vaccin mot kattherpes.
Katter som inte tillåts i avel/vid utställning
Katter som lider av (pseudo-)achondroplasi (ex.vis
munchkin) eller osteokondrodysplasi (ex.vis scottish
fold), ”vilda kattdjur" och ny ras som kan härledas till
”vilda kattdjur”
•
är inte tillåtna i avel
•
får inte registreras inom FIFe
•
får inte tillträde till FIFe-utställning
•
får inte främjas eller göras reklam för.
FIFe-titlar
Samtliga FIFe-titlar är endast tillgängliga för FIFeregistrerade katter (och huskatter), ägda av enskild
medlem i ett nationellt FIFe-förbund.

I samband med regeluppdatering…
…väcktes en del frågor.
Från 2013 kommer det i respektive regelverk att markeras tydligare huruvida paragraferna är en nationell
arbetsrutin eller ej.
Arbetsrutin i regelverket innebär ”information om
hantering” – kan ändras beroende på omständighet =
inget årsmötesbeslut. Om det avser en ”nationell regel”
är det SVERAKs årsmöte som beslutar om eventuell
ändring.
Ändring av arbetsrutin från regler för Stambokföring och
uppfödning:
Tidigare arbetsrutin; 7. Införande av titlar i SVERAKs
stambok:
1. Titlar registreras i SVERAKs stambok när tillförlitlig
dokumentation insänts till SVERAK.
2. Tillförlitlig dokumentation är kopia av bedömningssedel från den utställning där katten erhöll titeln. På
bedömningssedeln ska kattens namn vara påfört av
utställningssekretariatet, samt uppgift om kattens
registreringsnummer i SVERAK.
Ny arbetsrutin: Titlar registreras i SVERAKs stambok när
tillförlitlig dokumentation eller när kopia av bedömningssedel från den utställning där katten erhöll sin titel
insänts till SVERAK.
På bedömningssedel ska kattens namn vara påfört av
utställningssekretariatet, samt uppgift om kattens
registreringsnummer i SVERAK.

