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Nu är äntligen sommar på gång, våren har varit lite kall och regnig, knappt att katterna har 

velat vara ute på balkongen. 

 

Roligt att klubben växer vi har fått 14 nya medlemmar i år, två medlemmar har gjort 

diplomeringen, en har fått stamnamn inga stambokförda kattkullar. Så medlemmarna i 

klubben är aktiva. 

I Alfakatten vill inte jag att man bara är en medlem utan att vi lär känna varandra. 

 

Vi har prövat kattjunta i april, medlemsmöte via Zoom, vi kommer även ha ett möte nu i 

maj närmare bestämt den 11 maj.  

Denna gång hoppas jag att några av ni nya medlemmar klickar in sig på mötet. 

Om intresse finns så kommer vi fortsätta i höst med kattjuntan. 

 

Klubben har deltagit på SVERAKs årsmöte i mars. Det finns anteckningar från mötet på 

klubbens hemsida. Många diskussioner om många punkter på mötet.  

Det blir nyheter vid ansökan av stamnamn samt uppfödardiplomering. Vi, Alfakatten, 

kommer göra en sammanfattning av vad som gäller. Kommer i din mejllåda. 

 

Nu när vi har nya medlemmar och nya kattraser ta gärna en bild och visa upp din katt på 

klubbens hemsida. 

Vill du att din katt ska bli månadens katt? 

Skicka bild på katten och skriv: ras, namn både officiellt namn och det katten kallas. 

Ägarens namn och fotografens namn om det är någon annan än ägaren. 

Skicka till webmaster@alfakatten.se 

 

Kika gärna in på Alfakattens hemsida, alfakatten.se, surfa runt och lär dig sidan.  

Under rubriken: medlemsinformation hittar du bland annat aktiviteter som klubben ska ha. 

Vi vill gärna att du svarar om du kommer eller inte kan komma. 

Detta lite för att vi vet att mejlet från oss har kommit till dig.  

 

Alfakatten har planer att ha ett klubbmästerskap i augusti. Vi kommer förklara hur vi har 

tänkt mästerskapet på kattjuntan den 11 maj.  

Så du som har anmält intresse att delta på klubbmästerskapet så va gärna med på kattjuntan. 

 

Om du inte har någon katt som vill följa med så kan du komma och prata med oss som är på 

plats. Vi kommer vara i Huddinge 

 

Många är vaccinerade men inte alla ännu, så vi behöver fortfarande vara försiktiga tvätta 

händerna och hålla avstånd. 

Om vi hjälps åt alla så klarar vi oss ut denna pandemi. 
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