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Mer än elvatusen raskatter registrerades 2008
inom Kattförbundet SVERAK!
Trenden håller i sig och antalet nyregistrerade katter fortsätter att vara högt. Sveriges
Kattklubbars Riksförbund, Kattförbundet SVERAK har under 2008 registrerat 11 199 raskatter.
Norges national(s)katt som varit väl hemmastadd på förstaplatsen under flera år, har nu fått ge
vika för ragdollen som varit på stark frammarsch under flera år! Ragdollen anses höra till de raser
som är störst till storlek, de är relativt tystlåtna av sig och har en tendens att fullkomligt slappna
av när man lyfter den, därav namnet (engelskans trasdocka).
Det finns idag 43 st godkända raser inom det internationella världsförbundet FIFe – där
Kattförbundet SVERAK är det svenska och enskilt största medlemsförbundet.
- Inom Kattförbundet SVERAK ser vi en tydlig trend av ett ökat kattintresse, säger
förbundsordförande Annette Sjödin och konstaterar samtidigt att närmare 25 000 katter ställts ut
på kattutställningar arrangerade av SVERAK-klubbar.
Numer skall alla överlåtna katter inom SVERAK, vara ID-märkta.
SVERAK har under många år arbetat för att ALLA katter skall vara ID-märkta och förbundet märker
att insikten om kattens värde, som sällskapsdjur hela tiden ökar. Detta märks inte minst genom
det ständigt ökade antalet registreringar och förfrågningar rörande SVERAKs ID-register!
Raskatternas 10-i-topp lista inom kattförbundet SVERAK
Placering

Ras

Antal registreringar

2007 års placering inom parentes

1

(3)

ragdoll

1 540

2

(2)

helig birma

1 460

3

(1)

norsk skogkatt

1 439

4

(4)

maine coon

1 019

5

(5)

perser

1 018

6

(6)

brittiskt korthår

683

7

(7)

cornish rex

533

8

(11)

sibirisk katt

460

9

(12)

bengal

425

10

(10)

siames

423

Mer information om Kattförbundet SVERAK och de olika raserna finns på www.sverak.se
Annette Sjödin, SVERAKs förbundsordförande telefon 031-92 10 95
Eva Porat, SVERAKs vice förbundsordförande telefon 019-28 10 20
Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) representerar omkring 8 000 medlemmar i 57 kattklubbar runt
om i Sverige.
SVERAK sköter stambokföring av raskatter och ansvarar för ungefär 70 internationella kattutställningar varje
år. SVERAK ger ut förbundstidningen Våra Katter.
SVERAK ingår i det internationella förbundet Fédération Internationale Féline (FIFe) som är initiativtagare till
världssamarbetet World Cat Congress (WCC).

