du få din huskatt bedömd av en erfaren
uppfödare eller en domarelev.
Ta kontakt med någon av våra
kontaktpersoner så får du reda på
när vi har nästa huskattbedömning.
Du behöver inte vara medlem för att
få din katt bedömd.

VÄLKOMMEN!

WWW.HALLANDSKATTEN.COM

huskattbedömningar per år. Då kan

B LI M EDLEM

FHK anordnar vanligtvis två stycken

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

lov att medvetet avla på din huskatt.

” UPPFÖDARMEDLEM ”

Den enda skillnaden är att du inte får

FÖR

dess ägare.
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välkomna till FHK som raskatter och

Du som köpt katt av uppfödare som är medlem i FHK
får 100 kr i rabatt på medlemsavgiften första året.

Du och din huskatt är lika mycket

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

OCH DIN HUSKATT

Huvudmedlem: 150 SEK (ord avg. 250 SEK)
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D U SOM HAR
H USKATT !

VISSTE DU ATT…
… du skall vaccinera din huskatt?
Att vaccinera en huskatt är precis lika viktigt som
att vaccinera raskatter. Alla katter kan bli smittade
av mer eller mindre farliga sjukdomar som t.ex.
kattpest och kattsnuva. Nu finns det flera vaccin
som täcker alla dessa sjukdomar för en billig
summa, ca 250-400 kr.
OBS!! inga vaccin ger 100 % skydd!

… du skall avmaska huskatt vid behov?
För innekatter som aldrig är ute så finns det tester
att köpa på apoteket för att se om de har mask.
Det finns ett flertal olika sorters maskar/parasiter.
Utekatter får alltid mask eftersom deras naturliga
byten har det så utekatter bör avmaskas minst en
gång per år.
På apoteket finns det några olika sorters
avmaskningsmedel att välja bland, de kostar
ca 25-50 kr/gång.

… du bör kaskastrera din huskatt?
Du kanske har problem med att din hona får ungar
två gånger per år? Ger du henne P-piller? Vet du att
hon kan kräkas upp sina P-piller och få ungar i alla
fall och att risken för cancertumörer i livmodern
ökar dramatiskt om man ger honan P-piller
regelbundet?
Skvätter (kissar) och ylar din hankatt jämt?
Kommer han hem med sviter efter slagsmål?

Det finns bot för detta!
Det finns ingen som helst anledning att hålla en
utekatt fertil om man hela tiden får oönskade
effekter av detta. FHK verkar för att höja
huskattens status och därför bör man absolut
kastrera sin huskatt då det redan finns många
katter som behöver ett hem.

En kastrering är inte speciellt dyr att utföra, och
orsakar inte katten något nämnvärt obehag.
Däremot blir katten mycket lugnare och trevligare,
den slutar att yla, hankatten slutar att skvätta (om
den gjorde det innan), både hon- och hankatten
håller sig hemma mycket mer.

Alltså bara positiva effekter!

kostnaden för dig inte lika hög som om
katten vore oförsäkrad. Ett villkor för att du skall
kunna försäkra din huskatt är att den är ID-märkt.
Vi rekommenderar inget särskilt försäkringsbolag.
Det är du själv som avgör var du vill försäkra din
katt. Försäkringspremien varierar från bolag till
bolag beroende på viken typ du väljer.
Kostnaden ligger på ca 300-450 kr/år utan livvärde,
med livvärde stiger kostnaden några 100-lappar.

En kastrering innebär att man söver katten och på
hankatter opererar bort testiklarna, på honkatter
opererar man bort äggstockar och livmoder.
Därmed slutar könshormonproduktionen och
katternas könsbetingade beteenden avtar helt
eller nästan helt.

För att få ställa ut din huskatt så måste du vara
medlem i en kattklubb och ha ett huskattsbevis.

Kastreringen är inte speciellt kostsam, för hanar
ca 500 kr och för honor (ett lite större ingrepp)
ca 1000 kr.

Alla katter över 10 månader måste vara kastrerade
för att få ställas ut.

… du kan ID-märka din huskatt?

För vidare information om utställningar
se Informationsblad 4 och 5.

ID-märkning innebär att en veterinär injicerar ett
litet chip under nackskinnet. De kan även söva
och tatuera en siffer- och bokstavskombination i
kattens vänstra öra med en speciell tång. Detta
sistnämnda försvinner mer och mer.
Märkningen registreras sedan hos Svenska
Kennelklubben genom att du skickar in ett intyg
du har fått av veterinären. Fördelen med detta är
att bortsprungna katter via ett register lätt kan
identifieras och snabbt komma hem igen.
ID-märkningen garanterar också att katten inte
kan användas som försöksdjur i Sverige.
Passa på att ID-märka din katt i samband med att
du kastrerar den så håller du kostnaden nere!
En ID-märkning kostar ca 250 kr.

… du kan försäkra din huskatt?
Huskatter kan likaväl som raskatter liv- och
veterinärvårdförsäkras. Detta är väldigt bra
eftersom veterinärvården i vårt land är väldigt dyr.
Skulle det hända din katt något allvarligt blir

… du kan ställa din huskatt?

Detta får du genom sekreteraren i din klubb.
Ett huskattbevis kostar fn hos oss 100:-.

V ILL

DU VETA MER ?

Kontakt oss på telefon eller skicka ett mail.

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

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

