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Ragdoll – en ras som håller fast vid topplaceringen inom Kattförbundet SVERAK!
Antalet stambokförda katter fortsätter att vara högt. SVERAK, Sveriges Kattklubbars Riksförbund har under
2013 stambokfört nästan 10 000 raskatter.
Ragdoll fortsätter att placera sig högst på listan över antal registrerade SVERAK-katter medan det blivit ändrade
placeringar bland de andra top-tio raserna. Till exempel har cornish rex stuckit fram nosen och återtagit tionde
plats.
Det finns idag 45 godkända raser inom det internationella världsförbundet FIFe – där Kattförbundet SVERAK är
det svenska och enskilt största medlemsförbundet.
-Inom Kattförbundet SVERAK märker vi en fortsatt trend av kattintresse och insikten om kattens värde som
sällskapsdjur, säger förbundsordförande Annette Sjödin.
Annette, som även är kattdomare, fortsätter; Ragdoll är en tystlåten, trevlig och lugn katt med kraftig och
muskulös kropp och med ett mjukt triangelformat huvud med stora blå, ovala ögon. Det är en ”maskad” katt
vilket innebär att den har en ljus kropp och är mörkare på öron, svans och nos.

Raskatternas 10-i-topp lista inom kattförbundet SVERAK
2013

Ras

Antal registreringar

1 (1)

Ragdoll

1 854

2 (4)

Maine coon

1 118

3 (2)

Norsk skogkatt

1 061

4 (6)

Sibirisk katt

914

5 (3)

Helig birma

867

6 (5)

Perser

596

7 (7)

Brittiskt korthår

532

8 (9)

Devon rex

438

9 (8)

Bengal

411

10 (11)

Cornish rex

307

2012 års placering inom parentes

Mer information om Kattförbundet SVERAK och de olika raserna finns på www.sverak.se.
Presskontakt: Förbundsordförande Annette Sjödin, 031-92 10 95 eller PR-ledamot Ewa Löwdin, 08-85 81 78

Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) representerar cirka 6 000 enskilda medlemmar i 48 kattklubbar runt om i Sverige.
SVERAK sköter stambokföring av raskatter och ansvarar för drygt 65 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).

