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Skogkattslingan
... är en ideell oberoende intresseförening som verkar för
den Norska Skogkatten. Föreningen startade 1983 och har
medlemmar i hela Sverige och även utomlands. För närvarande har Skogkattslingan cirka 700 medlemmar.
Skogkattslingan är öppen för alla som vill vara medlem, oavsett om man har eller
inte har en Norsk Skogkatt. Det gemensamma intresset i klubben är Norsk Skogkatt. De flesta medlemmar "ägs av en skogis", men vi har även medlemmar som
inte har någon Norsk Skogkatt. Några medlemmar har en eller ett par skogisar
som sällskapskatter, några ställer ut sina katter på kattutställningar och några är
uppfödare av Norska Skogkatter.
Som medlem i Skogkattslingan får du
•
tidningen "Skogisen" fyra nummer per år,
•
delta i av Skogkattslingan arrangerade föreläsningar och utställningar,
•
annonsera om din uppfödning på Skogkattslingans hemsida,
•
annonsera dina norska skogkattungar i Skogisen och på hemsidan,
•
ge information om din avelshane i Skogisen och på hemsidan,
•
ställa förfrågan till Skogkattslingans avelsråd,
•
efter årets samtliga utställningar delta i tävlingen Årets Skogkatt,
•
och sist men inte minst träffa likasinnade som är intresserade av den Norska Skogkatten.
Dessutom får du
•
10% rabatt på försäkringspremien hos Agria

Medlemsavgifter
Huvudmedlem SEK 200
Familjemedlem SEK 50
Inbetalning görs till Skogkattslingans PlusGirokonto:
78 32 01-7
Skriv namn, adress, telefonnummer, e-mailadress och
eventuellt stamnamn på inbetalningskortet.
Om betalning sker via "bank på internet" kanske du inte får plats med alla uppgifter som behövs. I det fallet skickar du ett mail till kassor@skogkattslingan.com
där du förutom namn, adress telefonnummer och ev stamnamn även anger betalningsdatum.
Du som är uppfödare och medlem i Skogkattslingan kan anmäla din kattungeköpare som medlem för SEK 100.
Du hittar mer information på vår hemsida www.skogkattslingan.com

NORSK SKOGKATT
Norges national(s)katt med anor från vikingatiden.
Den stora, robusta och muskulösa katten med yvig svans och halvlång päls, vilken den Norska naturen i århundraden skoningslöst avlat fram och fött upp med
hjälp av isande kyla, snöstormar, piskande regn och hagelskurar, svält samt rädsla
i de norska skogarna.
Endast de kraftigaste och mest välpälsade djuren överlevde, med flera goda egenskaper för att klara det hårda klimatet.
Pälsen har en speciell karaktär med tjock underull, för att skydda mot kyla, och
de långa vattenavvisande täckhåren, hängande över ryggen och utmed sidorna för
att ge skydd mot regn och snår.
För att de ömtåligaste delarna på kroppen skulle få mer skydd fick dessa mer
päls, såsom krage, kindskägg, skjortbröst, knickers, tofsar under trampdynorna och den långa ludna svansen.
Päls- och ögonfärger utvecklades naturligt och alla varianter kan förekomma,
utom siamesteckningen.
Storvuxen och muskulös med lång
kropp och höga ben, där bakbenen är
högre än frambenen, är nästan ett måste
för att klara sig i vildmarken. Skogkatten rör sig enormt smidigt och är en suverän trädklättrare. Javisst tar den sig ner för egen maskin, oftast då med huvudet
före.
Skogkattens trekantiga huvud påminner starkt om lodjurets, med de stora tofsförsedda öronen, rovdjurets vilda blick från de stora något snedställda ögonen. Den
kraftiga hakan och den raka profilen förstärker det vilda utseendet.
Nu frågar du dig - Kan man ha denna katt
som innekatt och sällskapsdjur?
Svaret är otvivelaktigt JA. Skogkatten är
mycket sällskaplig, kärvänlig och tillgiven
sin ägare. Liksom alla andra katter har
varje Skogkatt sin stora personlighet. Den
är även lekfull och intelligent och småpratar gärna utan att för den skull vara högljudd.

Pälsen är trots sin längd lättskött, men
en tova då och då vid pälsfällningen
kan förekomma. När Skogkatten fäller
sin päls, ja då fäller den och till slut
ser den nästan ut som en korthårskatt
där bara svansen och knickerserna
visar att den är semilånghår.
Sägnerna kring Skogkatten är många
och den nämns tidigt i litteraturen som
“Hulderkatten“ eller “Trollkatta“.
1938 i Oslo ställdes den Norska Skogkatten ut för första gången och bedömdes
av en mycket begeistrad kattdomare vid
namn Knut Hansen. På grund av 2:a
världskrigets utbrott och dess efterverkningar, kom inte avelsarbetet för att bevara denna nationalkatt igång igen förrän
1972. År 1973 godkändes rasen i Norge
efter att man enats om standarden.
Katterna bokfördes i experimentstamboken och 1976 hade norrmännen ca 100 st
katter registrerade. Samma år på FIFEs Pans Truls är den katt efter vilken standarårsmöte i Wiesbaden blev Skogkatten den för den Norska Skogkatten är skriven.
godkänd, dock utan certifikatstatus. Klokt
nog gav sig inte norrmännen, med Fredrik Nordanne i spetsen. Till FIFEs årsmöte i Paris 1977 hade de utrustat sig med ett rikt bildmaterial och dokumentation
både från det Norska avelsrådet och från uppfödare, där tre generationer Skogkatt
fanns dokumenterat. Rasen blev godkänd.
Intresse fanns tidigt i Sverige för Skogkatten, men
norrmännen ville först skapa en god stam , så det
var bara 3:e och 4:e generationskatter som fick
exporteras.
1977 kom den första Skogkatten till Sverige,
Pan’s Tuppen, och Marianne Rauhut blev den
lycklige ägaren.
Idag är Norsk Skogkatt Sveriges populäraste kattras.

VERKSAMHETER I SKOGKATTSLINGAN
KATTUNGEFÖRMEDLING
Vår kattungeförmedling hjälper dig som medlem att annonsera dina kattungar till
salu på Skogkattslingans hemsida www.skogkattslingan.com. Din annons om
kattungar skapar du själv via ett enkelt formulär på hemsidan. Annonseringen är
kostnadsfri. Du uppdaterar den också själv genom att anmäla sålda/bokade ungar
till vår kattungeförmedlare. Tänk på, att omanmäla din annons, om du vill ha den
kvar längre än två månader.

AVELSHANEREGISTER
Du som är medlem har möjlighet att presentera din avelshane på vår hemsida och
i tidningen Skogisen. Din katt publiceras med bilder plus stamtavla och du ansvarar själv för att alla uppgifter om avelshanen är korrekta. Tänk på, att omanmäla
din annons, om du vill ha den kvar efter nästa manusstopp. När detta är, ser du på
vår hemsida och i tidningen Skogisen.

AVELSRÅD
Skogkattslingans Avelsråd hjälper dig med alla frågor angående katthälsa, avel
och uppfödning. Avelsrådets ledamöter är erfarna Skogkattuppfödare. Avelsrådet
arbetar löpande med en mängd olika frågor om avel och genetik, men också med
speciella projekt, som bevakning av forskningsresultat och enkäter.

LOKALA KONTAKTOMBUD
De lokala kontaktombudens uppgift är att i samarbete med styrelsen anordna aktiviteter i sin region i Skogkattslingans regi samt att vara regionens ombud för
medlemmarna i alla frågor, som rör Skogkattslingans verksamhet. Kontaktombud
väljs på vårt årsmöte varje år.

FÖRMÅNSKLUBBEN
Förmånsklubben ansluter företag, som sedan
erbjuder rabatter och speciella förmåner till
Skogkattslingans medlemmar. Detta innebär
att du som medlem får ett medlemskort i
Skogkattslingan när man betalat sin medlemsavgift för året. Vilka leverantörer, som
är anslutna till Förmånsklubben annonseras
löpande på vår hemsida och i tidningen Skogisen.

MEDLEMSTIDNING
Tidningen Skogisen, som är vår medlemstidning utkommer med fyra nummer per
kalenderår. I Skogisen kan du läsa om allt som har hänt och som planeras vad
gäller Skogkattslingans verksamhet. Här publiceras också utställningsresultat,
olika reportage och artiklar med anknytning till Norsk skogkatt och katter i allmänhet. Skogisen trycks i A4-format med åtta sidor i fyrfärg.

PROFILPRODUKTER
WEB SHOP
I vår Web shop kan du köpa våra profilprodukter
genom att göra din beställning direkt på vår hemsida. Du kan också göra din beställning via e-post
eller telefon till vår shopvärd. Här finns kläder,
väskor och andra produkter med vår logotyp på.
Skogkattslingans profilprodukter kan också köpas
direkt vid vårt rasringsbord, som ofta finns på kattutställningar runt om i landet
eller via annons i vår medlemstidning.

FÖRELÄSNINGAR
Skogkattslingan anordnar regelbundet föreläsningar och seminarier runt ämnen,
som är aktuella och intressanta för kattägare och uppfödare av Norsk skogkatt.
Exempel på ämnen är kattens sjukdomar, hälsovård, pälsvård, genetik och kost.
Våra föredragshållare är ofta välkända och erfarna veterinärer eller andra personer med erkända kunskaper i ämnet. Alla föreläsningar är utan kostnad för våra
medlemmar. Vår målsättning är, att sprida föreläsningarna geografiskt runt om i
Sverige.

KLUBBMÄSTERSKAP
Varje år anordnas ett klubbmästerskap där alla Skogkattslingans medlemmar är
välkomna att tävla med sina katter. Detta kallas Skogkattmästerskapet och vinnaren blir utnämnd till årets Skogkattmästare. Vi har som målsättning att förlägga
Skogkattmästerskapet till olika delar av landet.

ÅRETS SKOGKATT
Årets skogkatt i klasserna vuxen, kastrat, ungdjur/junior, senior/veteran, avelshane, avelshona och uppfödning utses efter varje års utställningssäsong. Du skickar
själv in din katts utställningsresultat för året som gått. Reglerna kan du läsa på
vår hemsida. Vinnarna i varje klass får fina priser och namnen publiceras i vår
medlemstidning och på hemsidan.

Premien är en sak, innehållet ett
annat. Vad får du för pengarna?
Katter är kräsna djur. Alltså ska de försäkras hos Agria. Våra
förbättrade försäkringar för katt är mycket flexibla med olika
självrisk- och ersättningsnivåer. Var kräsen, försäkra din katt
hos Agria. Ring 020-88 88 88 eller kontakta ditt lokala
länsförsäkringsbolag, du hittar oss på agria.se.

