Hej alla medlemar!
Den 17 maj ska regeringen lämna besked om de kommer att
öka antalet personer vid sammankomster och tillställningar.
Om det blir så att det blir tillåtet att träffas fler än åtta personer
- då kommer vi att bjuda in till prisutdelning, efter genomförd
vår-utställning, och medlemsträff - i verkliga livet.
AKTIVITETER UNDER VÅREN
Digital vår-utställning
Anmälan till digital vår-utställning pågår – sista anmälningsdag
är onsdagen den 19 maj. Det finns plats för fler katter i alla
kategorier. Välkommen med din anmälan via Facebook alternativt att du skickar ett mejl till ninims@ninims.se
För att komma till evenemanget på Facebook gör du så här:
* Gå in på din Facebooksida och sök Västerås kattklubb (via
förstoringsglaset).
* Scrolla ner på sidan tills du hittar Digital vårutställning, klicka
på texten.
* Gå in under ”Diskussion”
* Där finns information om utställningen, presentation av
domarna och de olika trådarna för utställningen – där
anmäler du din katt.
Förtydligande:
* om katten byter klass under anmälningstiden ska den tävla i
den klass som katten är i den 19 maj, exempel: en junior som
fyller 10 månader den 2 maj ska anmälas i vuxenklass.
* om du vill byta bild på katten under anmälningstiden kan du
göra det till och med den 19 maj.
Vi har anlitat tre domare: Helene Lis, Glenn Sjöbom
och Sirpa Lindelöf.
Prisutdelningen är den 6 juni, antingen IRL eller digitalt. Vi
avvaktar besked den 17 maj.
Torsdags-tråden
Torsdags-tråden är ett nytt Facebook-evenemang med olika
katt-tema. Det första evenemanget visar sovande katter 45 bilder på sovande katter i möjliga och omöjliga positioner
finns i tråden.
Evenemang två finns nu på Facebook-sidan – ”Lära katt gå i
koppel”. Dela gärna bild och berättelse när du och din katt är
ute och promenerar.

Medlemsträff, digitalt via Teams
Katt-fika med tema uppfödning
Vi har haft två träffar med tema uppfödning där vi
har samtalat dels om SVERAKs grundregler vid
uppfödning, dels om vad ska man tänka på när man väljer
hane till sin hona.
Torsdagen den 27 maj, kl. 18-20 är tredje och sista tillfället
– för den här omgången. Om du vill vara med, anmäl dig till
Ingegerd på mejl vicesekreterare@vasteraskattklubb.se senast
den 25 maj. Efter anmälan får du en Teams-länk.
Medlemsträff, Digitalt via Teams
”Lagar och regler om djurhållning och djurskydd för katter och hundar”.
Föreläsare är Alexandra Röjer, djurskyddshandläggare på
Länsstyrelsen Västmanland.
Alexandra kommer att informera om:
* länsstyrelsens arbete för en bra djurhållning,
* vad som gäller för oss som har flera katter och uppfödning,
* när man måste söka tillstånd och hur man gör,
* vad som gäller utifrån de nya kraven om registrering av
anläggning.
Föreläsningen genomför vi tisdagen den 11 maj kl. 18-20.
Anmäl dig till Ulrika på mejl ordforande@vasteraskattklubb.se
senast den 9 maj. Efter anmälan får du en Teams-länk.
SVERAK
Samarbetsavtal
SVERAK har sedan flera år ett samarbete med Royal Canin,
Agria, Scandic Hotels och Langford Veterinary Service.
För enskilda medlemmar innebär det:
* Royal Canin: rabatter, vid medlemskap i RC:s Breed Club,
* Agria: 10 % lägre premie,
* Scandic Hotels: med bokningskod, 10 % på ordinarie
rumspriser, 50 % på lokalhyra och 20 % på förbeställd mat,
* Langford Veterinary Service: 20 % på bland annat
DNA-tester, när du använder rabattkoden. Den får du av
Anna Landell, sekreterare @vasteraskattklubb.se
OBS! Här hittar du information om vad som gäller vid köp från
Langford Veterinary Service efter Brexit https://langfordvets.
co.uk/diagnostic-laboratories/submitting-a-sample -from-outside-the-uk/

Påminnelse
* Det är viktigt att du använder aktuella blanketter då de kontinuerligt uppdateras. SVERAKs avtal finns att hämta i MinaKatter,
https://minakatter.sverak.se/
* Du ägarändrar väl din kull online? Om du inte har gjort det
tidigare – här hittar du en tydlig instruktion: https://www.sverak.
se/agarandring-via-minakatter/
Information, Calmare Kattklubb
Calmare Kattklubb har blivit bestulna på samtliga sina ekonomiska tillgångar. Klubbens styrelse har därför gått ut och vädjat
om ekonomiska bidrag. De har nu fått in så pass mycket pengar
att de kan betala sina räkningar, bland annat medlemsavgiften
till SVERAK. För mer information gå in på Calmare kattklubbs
hemsida www.calmarekk.se

Om du vill vara med och
stödja Calmare Kattklubb kan
du antingen bli klubbsupporter
för 100 kr, via deras hemsida,
eller skänka valfritt belopp till
postgiro 429 75 39-1 alternativt swish 123 006 2646. Märk
betalningen med ”gåva”.
Hälsningar Styrelsen genom

Ulrika

Besök gärna VRK:s hemsida www.vasterkattklubb.se där finns alltid senaste nytt

