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

Hel familj: 200 SEK (ord avg. 300 SEK)
Huvudmedlem: 150 SEK (ord avg. 250 SEK)

Vi hoppas att detta informationsblad kan
vara dig till hjälp. Naturligtvis kan du få
mer information om just din ras från
klubben eller uppfödaren.

” UPPFÖDARMEDLEM ”

Många vill ta en kull ungar på sin honkatt.
Det är absolut inte nödvändigt. Vill du inte
ha några kattungar rekommenderar vi att
du kastrerar katten när den är tillräckligt
gammal för det. Lagom ålder är från
ca 6 månader men det varierar från katt
till katt. Vill du ha kattungar så ställer
kattklubben och uppfödaren gärna upp med
råd om vilken hane som kan vara lämplig,
eftersom det enligt klubbens stadgar är
otillåtet med blandraskull.

FÖR

UPPFÖDNING

B LI M EDLEM

Läs även informationsblad 4 och 5 !

M EDLEMSAVGIFT

Skall du ställa ut din katt? Utställningar är
en plats där man förutom att få sin katt
bedömd, kanske också vinner något och
får möjlighet att träffa andra kattägare
och byta erfarenheter. För att få ställa
ut måste du vara medlem i en kattklubb.
Prata med uppfödaren eller ta kontakt
med en kattklubb.

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

KATT

TIPS VID KATTKÖP!

•

LEVERANS
Kattungen äter själv och är rumsren vid 8 veckors
ålder, men måste stanna hos mamma och
kullsyskon ytterligare några veckor för att utvecklas
socialt och till att bli en självsäker, självständig och
tillgiven katt. Enligt Svenska Jordbruksverkets
regler får kattungen inte lämna sin mamma innan
12 veckors ålder.

TRANSPORT
Du bör skaffa dig en bra transportbox som katten
kan ha hela sitt liv. Denna tar du med dig när du
hämtar katten.

HEMMA
Vid hemkomsten måste du visa kattungen var den
har sin toalåda. För övrigt bör den få vara ifred så
att den kan undersöka sitt nya hem i lugn och ro.
Följande bör du ha köpt hem innan du hämtar
katten:
•

•

•
•

Mat — ändra aldrig kattungens kostvanor
under den första tiden ! Be uppfödaren om en
matlista. Risken för diarréer är annars stor.
Matskålar — det enda kravet på mat- och
vattenskålar är att dessa skall vara
lättdiskade.
Sand — olika sorters sand finns i handeln,
en del bildar klumpar, andra inte. Fråga
uppfödaren vilken sort katten är van vid.
Toa-låda — finns i många varianter.
Tänk på att kattungen växer snabbt, så ta
inte en som snabbt blir för liten.

•

•

Klösträd — köp ett ordentligt klösträd eller
klösbräda redan från början. Det blir billigare
än att köpa ny soffa och tapetsera om. Alla
katter vässar klorna, och finns det en tillåten
plats så använder katten denna. Den händige
tillverkar kanske klösträdet själv.
Leksaker — leksaker behövs. Många olika,
för katten behöver omväxling. De som finns
att köpa är ofta preparerade med kattmynta,
som stimulerar till ohämmad lek.
Den bästa leksaken är en annan katt.
Sele — vill du kunna ha med dig katten
överallt? Lär den då att gå i sele.
Men se till att den är rymningssäker.

FÖRSÄKRING
Vi rekommenderar inget speciellt bolag,
du väljer det som passar dig bäst. Ta reda på
ev. restriktioner som de olika bolagen kan ha
för just din ras.

VETERINÄR
Försök hitta en veterinär som du har förtroende för.
Var inte rädd för att besvära med frågor.
Laborera aldrig med katten själv, det är bättre att
gå till veterinären en gång för mycket än en gång
för lite.

VACCINATION
Kattungen är oftast vaccinerad en första gång
med tillbörligt vaccin när du får hem den.
Vaccinationsintyg ska medfölja.
Fråga uppfödaren när nästa vaccination skall ske.

AVMASKNING
Uppfödaren avmaskar kattungen före leverans,
men den skall avmaskas regelbundet hela livet.
På apoteket finns lämpliga receptfria
avmaskningsmedel. OBS innekatter kanske inte
behöver avmaskas lika ofta som utekatter.
Testkit finns att köpa på apoteket.

PÄLSVÅRD, SKÖTSEL
Olika borstar, kammar, kardor etc. används
beroende på vilken ras katten tillhör. Rådgör med
uppfödaren om vad som behövs till just din katt.
Be uppfödaren att visa dig hur katten skall skötas.
Pälsvård och annan omvårdnad skall påbörjas när
katten är riktigt liten.

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

