BLI SVERAK-DIPLOMERAD UPPFÖDARE

Diplomeringskurs
Ett samarbete mellan Västerås Kattklubb och
Mellansvenska kattklubben

Vi välkomnar både uppfödare och medlemmar som ännu inte har haft
någon kull, men som vill lära sig mer om avel och uppfödning
Vad innebär det att bli och vara
SVERAK-diplomerad uppfödare?

Diplomering - ett ansvar!
Att vara SVERAK-diplomerad uppfödare ska alltså
vara att betrakta som en kvalitetssäkring. Alla uppfödare
och medlemmar inom SVERAK ska - förutom övriga
lagar och regler - följa FIFes och SVERAKs stadgar
och regler. En SVERAK-diplomerad uppfödare ska
även ha visat att den har en grundläggande katt- och
förbundskunskap att dela med sig av till kattköpare
och till blivande kattuppfödare.
SVERAK-diplomerad kattuppfödare är – förutom katten själv – en viktig representant för seriös kattuppfödning, god katthållning och kattsporten i stort. Därmed finns ett stort ansvar gentemot katten, SVERAK
och SVERAKs värderingar och principer. SVERAK-diplomerad uppfödare ska verka positivt i den
andan.

Ett axplock av vad som kommer att tas upp
under kursen
- Lagar, avtal och blanketter.
- Stadgar och regler i SVERAK.
- Avel och uppfödning.
- Kattens sjukdomar.
- Kattutställning. Kattägande
- Ekonomi.
Vi kommer att utgå från häftena ”Stadgar och regler
- FIFes och SVERAKs stadgar & regler” samt kompendiet ”Att ha katt” men också med stort fokus också på diskussioner och erfarenhetsutbyten.
Vid första tillfället får var och en fylla i ansökan för
diplomering, som sedan respektive klubb vidarebefordrar till SVERAK.
SVERAKs avgift för diplomeringstest är 500 kronor
som betalas till SVERAKs bankgiro 630-2962 innan
kursstart. Ta med kvittokopia till första tillfället.

Vilka är grundkraven för att bli diplomerad?
Mat och fika: var och en tar med sig lunch till det
- att man har fyllt 18 år
första tillfället. Klubbarna bjuder på fika.
- är huvud- eller familjemedlem i en SVERAKAnmäl dig till Ulrika eller Jens.
ansluten kattklubb
Ulrika Stefansson, VRK
- har SVERAK-registrerat minst en kattkull
ordforande@vasterskattklubb.se
- har ett stamnamn inregistrerat hos FIFe.
- inte har varit under disciplinära åtgärder
(varning/avstängning) inom SVERAK de
Jens Lindgren, MSK
senaste 24 månaderna.
Jens@mellansvenskakattklubben.se
Diplomeringskursen består av tre (3) kurstillfällen, samt ett (1) tillfälle där vi
tillsammans genomför själva diplomeringstestet.
v 3 november 09-16 v 15 november 18-21 v 29 november 18-21 v 6 december 18-21

Plats: Medborgarskolan, Vasagatan 59A i Västerås, mittemot högskolan

