Årsrapport for Norsk Skogkattring 2017/2018
Styret i Norsk Skogkattring for 2017/2018 føler vi har hatt et fint år med godt samarbeide. Vi
registrerer en økende interesse for Norsk Skogkatt gjennom at vi både har hatt en del spørsmål rundt
rasen vår og rundt kjøp av Norsk skogkatt unge, og at vi har fått noen nye aktive medlemmer. Vi har
også til vår glede registrert at noen tidligere medlemmer har meldt seg inn igjen. Dette betyr mye i
forhold til kontinuitet. Styret er stolte over å kunne bidra til ytterligere positivt fokus på rasen vår.
Styret har arbeidet med/gjennomført i løpet av 2017/2018:
1. pr. 04.09 har vi gjennomført 5 styremøter for perioden.
2. Styret har brukt mail kommunikasjon hyppig og finner det stadig mer aktuelt og effektivt.
Styret har medlemmer som bor spredd geografisk slik at det blir både tungvint og dyrt for
disse medlemmene med fysiske styremøter.
3. Kristin Slåtten har GOD kontroll på økonomien. Vi ligger fortsatt på pluss siden, men må være
forsiktige med bruk av midlene.
4. Wence Øymoen har i år som i fjor hatt ansvaret for hjemmesiden vår og oppdaterer jevnlig.
Christin Brennholt har hatt ansvaret for Facebook siden vår og også denne blir oppdatert
kjapt og effektivt. Christin har også vært redaktør for bladet vårt.
5. Vi har fremdeles økt fokus på helse og katt og har blant annet hatt et par helseartikler i
bladet.
6. Vi har utgitt 2 flotte utgaver av Skogkatten i år med godt innhold, flotte bilder, god trykkkvalitet og ikke minst en dyktig redaktør. 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.
7. Vi har beholdt sponsoravtalene med Hills(hovedsponsor) og Royal canin og fikk mange flotte
premier til både Mesterskapet og spesialene vi avholdt i år. Agria er også en av våre
sponsorer, og vi har erfart at de nå er mer på banen med sponsor gaver, blant annet til
mesterskapet vårt og spesialene.
8. NSR har arrangert to NFO spesialer med kåringer av div sideklasse vinnere og også en «NFO
best all over vinner» på henholdsvis Vestlandets katteklubbs utstilling på Voss i februar 2018
og Vestkystkattens utstilling i august 2018. Vi fikk svært gode tilbakemeldinger på de to
spesialene, og det var mange påmeldinger. Økonomisk gikk vi på begge spesialene med et
velkomment overskudd. Stor TAKK til dommer Raymond A. Saetre som stilte opp for oss på
begge spesialene og til henholdsvis dommer Caroline Stoa og dommer Geir Edvardsen som
stilte opp på VKK/Vestkystkatten.
9. Vi har hatt stands på noen utstillinger, blant annet Adelkatten i november og VKK i februar.
10. Vi hadde en svært vellykket rasepresentasjon på et kjøpesenter i Bergen i februar –
gjennomført av styremedlem Frode Thomassen med flere.
11. Vi har deltatt med katter på diverse rasepresentasjoner rundt i landet i regi av henholdsvis
Hills og Royal Canin.
12. Ringens leder Eva Dahl Eide avholdt et NFO foredrag på et FIFE seminar for dommere og
elever i Italia i januar.

13. Årets skogkatter for 2017 er regnet ut og blir premiert på mesterskapet 29.09 i år og er
presentert i både Skogkatten og på hjemmesiden til NSR.
14. Styret har det totale ansvaret for Skogkattmesterskapet 2018. Vi avholder dette i
Pinsemenighetens festlokale utenfor Ski. Grorud samfunnshus som vi har leidd i flere år, vil
ikke lenger ta i mot katter. Lokalet vi har leidd nå er veldig rimelig og vi kan ha kafeteriaen
selv.
15. Styret har det totale ansvaret for NSR’s GF 2018. 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 at en del
tidligere medlemmer har meldt seg inn igjen. Medlemsmassen er nå ryddet opp i, og 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 infornmasjon, hjelp etc i forbindlese
med både kjøp/salg av skogkatter, avl, utstillinger, utdannelse inennfor aktuelle temaer i forhold
til katt etc.
Vi registrerer en god etterspørsel etter kattunger. Kattungene selges svært lett både til familier
og utstillere/oppdrettere. Oppdrettere i ulike land over faktisk talt hele verden, søker gjerne
etter NFO kattunger i Norge. Dette gjelder til og med kattunger til kos i utlandet. De aller fleste
oppdrettere selger nå en norsk skogkattunge i Norge til kr. 8.500.
Vi i styret ønsker takke for tilliten vi har hatt ved å bli valgt på GF i mars 2017 av våre
medlemmer!

