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---------------------Utskick nr 5/15 - Cirkulärskrivelse via e-post 151218------------------Bilagor till detta utskick:



Anmälningsblankett SVERAKs årsmöte - klubb och åhörare (funktionärer erhåller blankett i separat e-postutskick)
Erbjudande att köpa burar, bord och benbockar från SVERAK-container nr. 5 (dnr 13-10-86:6)

----------------------------------------------Förbundsinformation--------------------------------------SVERAKs kansli under december 2015- februari 2016

Styrelseprotokoll publicerat

Kansliet har jul- och nyårsstängt vecka 53 – mellan jul
och nyår
…även om viss bemanning finns i bokslutstider…

På SVERAKs hemsida - sidor "För SVERAK-klubb" - finns
styrelseprotokoll från möte nr 6/15 publicerat. Där finns
även cirkulärutskick och annan aktuell information.

SVERAKs stambokföring och stambokförarens
telefontid kommer att vara helt stängd under perioden
den 22 december – 5 januari samt den 25 januari-15
februari - under Cecilia Wennergrens semester.
Andra viktiga datum
15 januari

Ärende/fråga som ansluten klubb
väcker till behandling ska vara
SVERAKs kansli tillhanda

23 januari

Prisutdelningen Årets Katt
2015 kommer att äga rum i samband
med NERKs utställning på Conventum
Arena

31 januari

Anmälan till SVERAKs årsmöte ska
vara kansliet tillhanda

19 februari

..som senast! Årsmötesutskick erhålls
via e-post. Om ni önskar det i
pappersform går det bra att redan nu
meddela detta skriftligt till SVERAKs
kansli

19-20 mars

SVERAKs årsmöte i Göteborg

Katt tävlar i den färg som står i stamtavlan
Det har förekommit att utställare anmält katt i annan
färg än den som är registrerad i SVERAKs stambok.
Förtydligande har skett på SVERAKs hemsida (under
information om Mina Katter on-line).
Om katten ställs ut tävlar den i den färg (fenotyp) som
är registrerad i SVERAKs stambok. Är katten registrerad
med fel färg ska ägaren insända underlag/ansökan om
ersättningsstamtavla snarast. Det räcker alltså inte att
få en färgbedömning gjord på en utställning för att
färgen ska anses vara ändrad till nästkommande
utställning- korrekt färg ska vara registrerad i SVERAKs
stambok.
Informera om utställning på er hemsida
Inför en utställning hänvisar SVERAKs kansli presumtiva
besökare till klubbens hemsida. Det händer emellanåt
att allmänheten inte anser sig hitta information om
öppettider, entrépris, vägbeskrivning och liknande på
ett enkelt sätt. Kanske är detta något att ta i beaktande
inför kommande utställning?

SVERAKs årsmöte 2016

Royal Canin - kontakt & logotyp

Kl. 10.00 den 19 mars 2016 öppnas SVERAKs årsmöte.
Antalet motioner blev även detta år få till antalet så
årsmötet planeras att avslutas med lunch söndagen den
20 mars. Tänk på att alla tjänar på att hålla resekostnader så låga som möjligt! Boka biljetter i god tid
och samåk när så är möjligt.

Enligt avtal med Royal Canin ska kontakt mellan klubbar
och Royal Canin ske via SVERAKs kansli.

Aladdin-support
Från den 1 januari 2016 kommer Cecilia Wennergren,
SVERAKs kansli att bli ny Aladdin-support. Detta innebär
att support i praktiska frågor om utställningsprogrammet endast kommer att tillhandahållas under
kontorstid.

Royal Canin har påtalat vikten av att deras korrekta
logotyp används (med vit bakgrund). Logotypen finns
att hämta på SVERAKs hemsida.
Preliminärt slutresultat Årets Katt 2015
Preliminärt slutresultat publicerades på SVERAKs
hemsida den 14 december. Den 15 december sändes epost till de 20 högst placerade katternas ägare i varje
grupp och Årets Kattuträknare Michael Wirth Färdigh
bad om kontroll att uppgifterna stämde.
Eventuella korrigeringar ska vara SVERAKs kansli
tillhanda senast den 5 januari 2016. Från den 6 januari
2016 är resultaten ”låsta” – det vill säga att eventuella
fel som upptäcks efter detta datum rättas inte.
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Förtydligande om domarnas behörighet vid ny
kategoriindelning
Ny kategoriindelning fr.o.m. 1 januari 2016
Informationen finns även publicerad på SVERAKs
hemsida.
Som vi alla vet kommer det att vara en ny kategoriindelning på utställningarna efter nyår.
Det innebär att det kommer att flyttas katter från
kategori II till kategori I och från kategori III till kategori
IV.
Vilka raser som kommer att tävla i de ”nya”
kategorierna är sammanställt i nedanstående tabell.
Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

EXO/PER

ACL/ACS

BEN

ABY/SOM

RAG

LPL/LPS

BML

BAL/SIA

SBI

MCO

BSH

CRX

TUV

NEM/SIB

BUR

DRX

NFO

CHA

DSP

TUA

CYM/MAN

GRX

EUR

JBT

KBL/KBS

OLH/OSH

KOR

PEB

MAU

RUS

OCI

SPH

behörighet att döma de raser som har flyttats till ”nya”
kategori I respektive IV även om de inte kan döma de
”gamla” kategori I respektive IV
Exempel:
En domare som idag "bara" har kompetens på kategori I
(PER/EXO) får bara döma PER/EXO. Denne kan
nominera till panel men får ej rösta. Undantag är om
det arrangeras Ras-BIS för PER/EXO eller om alla
nominerade katter i panelen (d.v.s. alla hanar, alla
honor, alla ungdjur, alla juniorer, alla kastrat hanar och
alla kastrat honor) är PER/EXO.
Motsvarande gäller för raserna som idag är i kategori IV.
En domare som idag "bara" har kompetens på
kategori IV (SIA/BAL/OLH/OSH/PEB) får bara döma
SIA/BAL/OLH/OSH/PEB, kan nominera till panel men får
ej rösta, såvida det inte är fullständig panel med dessa
raser eller Ras-BIS.
En domare som har behörighet för kategori II men inte
kategori I kan även efter årsskiftet döma raserna som
flyttas (RAG, SBI, TUV) och kan nominera. Men precis
som i övriga exempel får denne inte rösta i panel med
samma undantag.
Samma förutsättningar blir det naturligtvis för domare i
kategori III. De kan döma
ABY/SOM/CRX/DRX/DSP/GRX/JBT/RUS/SPH och
nominera men inte rösta i panelen för kategori IV.
Vi hoppas att denna förklaring ska hjälpa till när det
planeras inför utställningar under 2016.
Informationen är sammanställd av SVERAKs förbundsordförande
Annette Sjödin

SIN
SNO
SOK
SRL/SRS prel.

BLH - prel.

THA - prel.

Det har varit lite frågetecken om vad som gäller efter
årsskiftet och dessa kan nu rätas ut efter ett klargörande från SVERAKs styrelse.
Våra FIFe-domare kan ha en utbildning/kompetens som
efter årsskiftet inte stämmer överens med hur raserna
ska fördelas på utställningarna från och med den 1
januari 2016.
En domare får bara döma de raser den har
kompetens/utbildning på vilket innebär att det gäller
att tänka till lite när domarfördelning ska göras.
En domare har givetvis behörighet att döma de raser
som ingår i den kategori de har behörighet för idag och
så kommer det även att vara efter årsskiftet. De domare
som idag har behörighet för kategori II och III kommer
2016 att kunna fortsätta döma ”nya” kategori II
respektive III precis som vanligt. Där har det inte
tillkommit några raser. De domare har också kvar sin

Vi tillönskar er alla

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

