
Välkommen
till

Östkatten!

www.ostkatten.com

Vi har följande medlemsvarian-
ter

• Huvudmedlem: Fullvärdig medlem 
med rätt att ställa ut och registrera 
kattungar. Medverka i klubbaktiviteter.
• Familjemedlem : Kan du bara vara 
om någon i din familj är huvudmed-
lem 
• Stödmedlem :  Du stöder klubben.

Välkommen!

Vi har alltid uppdaterad och ny in-
formation på vår hemsida. Gå gärna 
in där regelbunder så du inte missar 
något. Adress: www.ostkatten.com 

Där fi nner du uppfödare inom klub-
ben och vilka som har kullar för 
tillfället. Där fi nns även blanketter av 
olika slag, vad som är på gång inom 
klubben och mycket, mycket annat 
som har med katter att  göra. 

Väl värt ett besök!
Adress: www.ostkatten.com



ÖSTKATTEN

Du håller just nu i en liten broschyr 
från ÖSTKATTEN.
ÖSTKATTEN är en kattklubb för alla 
kattvänner och alla raser såväl utstäl-
lare, uppfödare och vanliga kattägare.

ÖSTKATTEN bildades den 4 oktober 
1983 och har idag ca 300 medlemmar.
Vi arrangerar utställningar både stora 
offi ciella och små inoffi ciella. Vi anord-
nar klubbträffar och olika kurser för 
våra medlemmar. Födda kullar samt 
matnyttiga tips för kattälskare i all-
mänhet fi nns på vår hemsida:
www.ostkatten.com.
Där hittar du även massor med län-
kar till det mesta inom kattvärlden.

ÖSTKATTEN  är i sin tur ansluten till 
SVERAK som betyder Sveriges Katt-
klubbars Riksförbund.
SVERAK  har idag ca 50 anslutna 
kattklubbar  spridda över hela landet 
med sammanlagt ca 8000 medlemmar.
SVERAK sköter bland annat stam-
bokföring och samordnar utställnings-
verksamheten. Förbundet ger också 

ut en tidning, Våra Katter, som kom-
mer ut 6 gånger per år.
Denna tidning ingår i medlemsavgiften 
för huvudmedlemmar.    
              

Att köpa katt

Funderar du på att köpa katt så vänd 
dig med förtroende till ÖSTKATTEN.
Klubben har en mängd seriösa uppfö-
dare av de fl esta raser som förekom-

mer i Sverige. Som kattungeköpare 
ska du ställa krav på din uppfödare.
Följande har du enligt SVERAKs reg-
ler rätt att kräva.
• Att kattungen är minst 12 veckor 
gammal vid leverans.
• Att kattungen är veterinärbesiktigad 
och åtföljs av ett veterinärt besik-
tingsintyg, vilket inte får vara äldre än 
7 dagar.
• Att kattungen har fått 2 vaccinatio-
ner mot kattpest och kattsnuva  och 
att kostnaden för vaccinationerna, 
besiktningen  och registreringen ingår 
i köpesumman.
• Att kattungen åtföljs av stamtavla el-
ler intyg från Östkattens sekreterare 
på att kattungen är under registrering.

ÖSTKATTEN rekommenderar des-
sutom att ett skriftligt avtal alltid 
upprättas oavsett om det gäller köp, 
parning eller fodervärdsskap. Har du 
blivit erbjuden ett fodervärdsskap så 
rådgör gärna med någon inom Öst-
katten innan du accepterar avtalet. 
Färdiga blanketter kan laddas ner från 
Sveraks hemsida: www.sverak.se


