
Årsrapport for Norsk Skogkatt ring 2016/2017 
 
Styret i Norsk Skogkatt ring for 2016/2017 føler vi har hatt et fint år med godt samarbeide.  Vi 
registrerer en økende interesse for Norsk Skogkatt gjennom at vi har hatt en del spørsmål rundt 
rasen vår i flere sammenhenger og også rundt kjøp av Norsk skogkatt. Vi har fått en del nye, aktive 
medlemmer som lover bra for interessen for både rasen og NSR. Vi har hatt en del mer interesse fra 
utlandet på kattunger til familier.  Styret er stolte over å kunne bidra til ytterligere positivt fokus på 
rasen vår. 
Styret har arbeidet med/gjennomført i løpet av 2016/2017 

1. pr. 1. september har vi gjennomført 5 styremøter for perioden. 
2. Styret har brukt mail kommunikasjon hyppig og finner det stadig mer aktuelt og effektivt. 

Dessuten har vi møttes og planlagt og diskutert også i forbindelse med flere av våre spesialer 
etc 

3. Kristin Slåtten har GOD kontroll på økonomien. Vi har en relativt stram økonomi og gjør tiltak 
for å holde oss innenfor det vi kan bruke. For eksempel ved gjenbruk av pokaler.  

4. Wenche Øymoen har i år som i fjor hatt ansvaret for hjemmesiden vår. Christin Brennholt har 
hatt ansvaret for facebook siden vår. 

5. Vi har fortsatt fokus på å hjelpe våre medlemmer slik at de får testet enkelt for både GSD 4 
og PK-def.  I den forbindelse har vi mottatt spørsmål rundt vår holdning til bruk av GSD 4 
bærere, og vi står fortsatt ved rådet NSR og Skogkattslingan ga sammen for flere år siden: 
«bærerne ut av avl innen utløpet av 2015» 

6. Vi har fremdeles økt fokus på helse og katt ved blant annet ha vår faste veterinær spalte i 
Skogkatten v/ Veterinær Anneli Harlem. 

7. Vi har snart utgitt 2 flotte utgaver av Skogkatten i år med godt innhold, flotte bilder, god 
trykk-kvalitet og ikke minst en dyktig og oppsøkende redaktør, Christin Brennholt.  MEN vi 
ønsker at våre medlemmer skal bli flinkere til å sende inn stoff, alt fra «skrytebilder», 
showeresultat, titler etc til søte historier og nyttig informasjon.  Økonomien er årsak til at vi i 
år kun lager to utgaver. 

8.  Sponsoravtalene med Hills (hovedsponsor) og Royal Canin har vi fortsatt, og vi fikk mange 
flotte premier til både Mesterskapet og spesialene vi avholdt i år. Ny aktiv sponsor i år er 
Agria som gir fine gaver både på Mesterskapet og til spesialene. 

9. NSR har arrangert to NFO spesialer med kåringer av div sideklasse vinnere og også en «NFO 
best all over vinner» på henholdsvis Grenlandspusen i mars 2017 og på Hålkas utstilling i 
Harstad juli 2017. Vi fikk svært gode tilbakemeldinger på de to spesialene, og det var mange 
påmeldinger – spesielt mange på Hålka. Økonomisk gikk vi på begge spesialene med et 
velkomment overskudd. Stor takk til Raymond Saetre som begge steder stilte opp som 
dommer. 

10. Vi har arrangert flere felles middager for våre medlemmer på diverse utstillinger i løpet av 
året, Adlekatten ganger to og Grenlandspusen. 

11. Vi har også deltatt med en NFO spesial (og noen katter) på en WFC utstilling i Solbergelva i 
august 2017.   



12. Vi har hatt stands på noen utstillinger, blant annet Adelkatten både i desember og i februar, 
Grenlandspusen i mars, SWS17 i Trondheim i slutten av april og Hålka i juli.  

13. Vi hadde utdeling av årets Skogkatter 2016 på VKK’s utstilling i juni.  
14. Vi hadde en svært vellykket rasepresentasjon på Ski storsenter en lørdag i februar.  Vi stilte 

med fine NFO katter i ulike farger og aldre, og vi har sjelden opplevd liknende respons fra 
publikum. Strålende måte å reklamere for rasen vår på og nå ut til mange. 

15. Vi har deltatt med katter på diverse rasepresentasjoner rundt i landet i regi av henholdsvis 
Hills og Royal Canin.  

16. Vi har deltatt på flere radio og avis interjuv ; både som oppdrettere, utstillere og mer 
«hjemme-med-kattene-stil» Blant annet på SWS i Trondheim fikk vi mye fokus.  

17. Årets skogkatter for 2016 er regnet ut og blir premiert på mesterskapet 12. mars i år og 
presentert i både Skogkatten og på hjemmesiden til NSR. 

18. Styret har det totale ansvaret for Skogkattmesterskapet 2017. Vi avholder dette på Grorud 
samfunnshus 23. september 2017. Det er fjerde gang vi holder det der. Så langt ser det bedre 
ut enn på flere år med både påmeldinger av katter og antall utstillere. Vi skal markere 40 år 
siden rasen vår ble godkjent rase i FIFe på Mesterskapet - med gratis kake og kaffe, felles 
middag lørdag kveld og et gratis fotokurs søndag med Asbjørn Eide. (medlemmer har 
ønsket). Det var også på oppfordring fra medlemmene at vi har mesterskapet i september 
kontra mai – mai er travel for de fleste!!!! Dommere i år er Raymond A. Saetre, Karina Bjuran 
og Annika Berner.  

19. Styret har det totale ansvaret for NSR’s GF 2017. Årets valgkomite har vært en aktiv og bra 
komite, og ryktene forteller om flere gode, aktuelle kandidater til ledige verv.   

Styret i Norsk Skogkattring ser med glede at vi har fått en del nye medlemmer, og 
medlemsmassen er nå brukbart ryddet opp i. Kristin Slåtten oppdaterer den fortløpende. Vi har 
også i år hatt det fine tilbudet til våre medlemmer om å melde inn norske kattungekjøpere til kr. 
100 for første års medlemskap.  
Vi får mange hyggelige henvendelser fra folk som ønsker informasjon, hjelp etc i forbindelse med 
både kjøp/salg av skogkatter, avl, utstillinger, utdannelse inennfor aktuelle temaer i forhold til 
katt etc. Vi svarer etter beste evne.  
Vi registrerer en kraftig etterspørsel etter kattunger, særlig på Østlandet. Kattungene selges 
svært lett både til familier og utstillere/oppdrettere. De aller fleste oppdrettere selger nå en 
norsk skogkattunge i Norge til kr, 8.000 med en planlagt økning til 8.500 fra 01.01.18 
Vi i styret ønsker takke for tilliten vi har hatt ved å bli valgt på GF i mars 2016 av våre 
medlemmer! 


