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---------------------Utskick nr 1/15 - Cirkulärskrivelse via e-post vecka 15-------------------Med detta utskick bifogas:
•

Inbjudan till assistentutbildning 150510 i Sundsvall – sprid denna information till era medlemmar
(inbjudan finns även publicerad på SVERAKs hemsida)

Separat till officiell klubbadress sänds - med ”snigelpost”:
•

DN-beslut om avstängning (dnr 14-10-119:4)

•

DN-beslut om avstängning (dnr 15-10-22:2)

----------------------------------------------Förbundsinformation---------------------------------------

SVERAKs årsmöte 2016…

Beslut vid SVERAKs årsmöte 2015 –
gäller retroaktivt från den 1 januari 2015
Inom SVERAK beräknas varje år följande Årets Kattlistor (ändring med fetstil):
Lista

Årets:

Antal som Minsta
presenteras: antal poäng:

1.

Vuxen hane

3

205

2.

Vuxen hona

3

205

3.

Junior/Ungdjur

5

205

4.

Kastrat hane

3

205

5.

Kastrat hona

3

205

6.

Senior

3

7.

Veteran

3

8.

Avelshane

3

9.

Avelshona

3

10.

Uppfödning

3

11.

Huskatt långhår

3

12.

Huskatt korthår

3

13.

Huskatt, senior

3

14.

Huskatt, veteran

3

Vid lika poäng efter maximalt antal poänggivande
resultat används även nästa poänggivande resultat för
att avgöra placeringen. Detta sker tills det inte finns
tävlande med lika placering på respektive lista om så
är möjligt.

…kommer att äga rum i Göteborg – med jubileumsfirande – då tar vi igen det som missades detta år!
Observera – ändrad rabattkod
laboratoriet Langford
SVERAK-medlemmar får 20 % rabatt på DNA-tester från
laboratoriet Langford Vet Services vid uppgivande av
rabattkod. Denna rabattkod lämnar klubben ut till
enskilda medlemmar vid förfrågan.
Rabattkoden är ändrad till: KlubCode82
Tidigare rabattkod är giltig fram till den 30 april.
Assistentutbildning och ”assistentfolder”
Med detta utskick bifogas inbjudan till assistentutbildning den 10 maj i Sundsvall. Sprid detta till era
medlemmar; publicera på hemsidan, via e-postutskick
och liknande. Ytterligare två utbildningstillfällen
planeras; ett i Stockholm och ett i Skåneregionen.
Vid årsmötet fick klubbar på plats ett exemplar av
assistentfoldern. Den är nu – smått reviderad – under
tryckning och kommer att publiceras på SVERAKs
hemsida och distribueras till klubbarna via snigelpost.
Ändrad rekommendation av rengöringsmedel
Vid årsmötet informerade tävlingsledamot Lotta Kragh
att styrelsen reviderat beslut om rekommendation av
rengöringsmedel vid utställning. Eftersom det visat sig
att detta rengöringsmedel är för starkt – för katter och
personer – återtas alltså tidigare rekommendation om
DAX. Lotta Kragh bad utställningsarrangerade klubbar
att använda medel som är ”så snälla som möjligt” även
för bord och burar i burpoolen samt att se till att burar
och bord är torra vid lastning i containern.
Årsmötet ombads att inkomma med tips om
rengöringsmedel till tävlings-ledamöterna Lotta Kragh
och Malin Sundqvist.
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SVERAKs nya hemsida – arbete pågår!
Vid årsmötet presenterade Michael Wirth Färdigh i
korthet stommen till ny hemsida.
Den 6 februari 2015 började den nya arbetsgruppen
(bestående av Michael Wirth Färdigh och Agneta
Färdigh) att bygga SVERAKs hemsida i programmet
wordpress. Bland annat kommer den nya sidan att
innehålla en sökfunktion som letar igenom alla sidor,
färre sidor (text ”i flera lager”, långa sidor delas upp,
innehållsförteckning på många sidor) och inriktning på
målgrupper, delar av SVERAKs bildbank visas upp på
sidorna, nyhetsflöde kopplat till en central kalender,
riktad blogg-funktion med koppling till RSS och
Facebooksidor, formulär med mera.
Vision för lansering av SVERAKs nya sida är förbundets
födelsedag – det vill säga den 19 maj 2015.
Dispens A och B-blod
Jordbruksverket meddelade den 24 mars 2015 - vid
mötet med SVERAKs representanter Anna Börje och
Ulrica Wilderäng - att från och med den 24 mars 2016
stängs möjligheten att utan särskilda skäl söka dispens
för parning mellan hona med blodgrupp B och hane
med blodgrupp A.
Fram till den 24 mars 2016 måste en långsiktig
avelsplan bifogas till en eventuell dispensansökan till
Jordbruksverket.
Scandic – ny samarbetspartner
Genom att ange (avtalsnummer) bokningskod
D000024639 vid rumsbokning får SVERAK-medlem
10% rabatt på ordinarie rumspris vid boende på något
av Scandic-hotellen i Sverige.

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.

Viktig information gällande utställningar med
”Ras Best in Show” (dnr 14-10-83:15)
Från SVERAKs tävlingsledamöter:
Det är upp till varje arrangörsklubb att bestämma om
”Ras Best in Show” ska utses inom kategori II eller III.
Förutsättningarna finns angivet i FIFes utställningsregler
punkt 4.9.4.
4.9.4 Ras Best in Show
En utställningsarrangörer kan anordna en separat Best
in Show tävling för en ras (”Ras BIS”), på följande villkor:
1.

Minst 50 katter av valfri ras (definierat med EMS
kod) ska delta i tävlingen i klasserna 1-12 i kategori
II eller III.
2. Antalet katter tävlande i de andra raserna inom
kategorin måste också vara minst 50 totalt i
klasserna 1-12.
3. Raser som tävlar om ”Ras BIS” deltar inte i BIS
inom kategorin. Domare får nominera 6 tävlande
till ”Ras BIS” och 6 till Best in show från andra raser
inom berörd kategori (se 4.9.1).
4. Best in Show titlar, ”Ras BIS”, har fullt värde
kvalifikationsmässigt gentemot FIFe titlarna DSM
och JW.
5. ”Ras BIS” begränsas till en per dag, oberoende av
kategori.
6. 50 katter är minimum antal, FIFe medlemmar kan
öka minimum antalet för ”Ras BIS” hos sina
utställningar eller länder till ett större antal.
7. Det är inget absolut krav att arrangera ”Ras BIS”
och arrangamanget kan inte förväntas; beslutet att
arrangera eller inte ligger hos
utställningsarrangören eller hos FIFe medlemmen.
8. Om ”Ras BIS” arrangeras måste detta offentliggöras senast två veckor före utställningsdatum.
9. ”Ras BIS” kan noteras som kommentar på den
officiella FIFe utställningslistan på FIFes hemsida
med formatet dd/mm/åååå Breed BIS: XXX, där
XXX är EMS koden för relevant ras. Undantag görs
för en-dags utställningar, där även datum måste
anges, exempelvis 01/01/2012 Breed BIS:BRI.
10. ”Ras BIS” arrangeras inte vid utställningar
beskrivna i kapitel 2.
Vi ber er att särskilt uppmärksamma punkt 1 och 2.
Detta medför att det måste vara minst 50 tävlande
katter inom aktuell ras och minst 50 tävlande katter av
övriga raser i kategorin (minimiantal är alltså 100
tävlande katter).
Arrangören måste därför vara mycket noga att
kontrollera antalet tävlande katter för att säkerställa att
minimiantalet katter är på plats. Om inte detta uppfylls
kan därför inte ”Ras Best in Show” utses utan hela
kategorin måste tävla tillsammans.

