WWW.HALLANDSKATTEN.COM

Hel familj: 200 SEK (ord avg. 300 SEK)

Avgiften sätts in på Föreningen Hallandskattens BankGiro 5875-8822, märk inbetalningen
med "uppfödarmedlem" och uppge namn, fullständig adress samt vem du köpt katt av.

Naturligtvis kan du få hjälp och rådgivning
i kattfrågor av oss.

Huvudmedlem: 150 SEK (ord avg. 250 SEK)

Vi arbetar med att höja kattens status
och därigenom få stopp på
”sommarkattseländet”. Vi ger ut
medlemsbladet ”Fräset – Tidningen med
klös” fyra gånger om året.

FÖR

Förutom att vi arrangerar två eller tre
internationella kattutställningar per år så
har vi mycket annan verksamhet. Vi har
medlemsmöten en gång i månaden, med
teman som t.ex.
• Presentation av olika raser
• Pälsvård, både till vardags och utställning
• Uppfödarkurser
• Genetiklära
• Fråga veterinären
• Studiebesök på djursjukhus
• Andra ”djurorganisationer” kommer och
berättar om sin verksamhet
• Samt mycket annat

B LI M EDLEM

FHK är en ideell förening där alla
kattvänner är välkomna som medlemmar,
oavsett om man äger en högt meriterad
utställnings-/avelskatt eller en ”vanlig”
huskatt.

” UPPFÖDARMEDLEM ”

FHK?

M EDLEMSAVGIFT

ÄR

Du som köpt katt av uppfödare som är medlem i FHK
får 100 kr i rabatt på medlemsavgiften första året.
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V AD ÄR
FHK & WCF ?

S VENSKA WCF K LUBBAR
FHK — Föreningen Hallandskatten

V AD

ÄR

WCF?

WWW.HALLANDSKATTEN.COM

WCF finns i hela världen och är en
sammanslutning mellan över 500
oberoende klubbar.

SNRF — Sveriges Nya Raskattförening

Föreningar i WCF bestämmer
självständigt över sin interna
verksamhet som möten, träffar,
egen tidning samt hemsida.

WWW.KLUBBEN.SE/FSK

WCF ingår i World Cat Congress, WCC,
där ”Open Doors” gäller, vilket
innebär att alla utställare, oberoende
av förbundstillhörighet, är välkomna
att ställa ut.

STJR — Stjärnkattens Raskattförening

WWW.SNRF.ORG

FSK — Föreningen Storstockholmskatten
KKN — Kustkatten

S TAMBOKFÖRING
WCF har ingen central stambokföring. Varje
förening som är huvudmedlem, sköter sin
egen stambokföring, enligt egna regler.
Dotterföreningarnas stambokföring sköts av
moderföreningen och enligt
moderföreningens regler. Stamtavlorna
utfärdas dock i respektive förenings eget
namn, alltså även dotterföreningarnas.

WWW.KUSTKATTEN.CYBERSITE.NU

WWW.STJARNKATTEN.SE

V ILL

DU VETA MER ?

Kontakt oss på telefon eller skicka ett mail.

N ORSK WCF K LUBB
ORKK — Oslo Rasekattklubb
WWW.ORKK.WORDPRESS.COM

Ordförande:
Ann Öberg
Tel: 0304- 430 06
Mail: ANN.OBERG@HALLANDSKATTEN.COM

Sekreterare:

W ORLD C AT F EDERATION
HTTP://WWW.WCF-ONLINE.DE/

Tage Ericsson
Tel: 0304- 896 24
Mail: TAGEERICSSON@SOKOKE. SE

