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Hur mycket rör sig din katt egentligen? 

Starten på ett omfattande outcrossprogram 

Härliga sommarbilder och berättelser 

Och mycket annat... 
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Nya medlemmar som hälsas välkomna! 

Flest inbetalda avgifter för  

kattungeköpare hittills i år: 

Tomas Andersson S*Activitys 

Saknar du inloggning till Burmaklubbens hemsida? 

Har DU meddelat din mailadress till klubben? 

Om inte-gör det! Adressen är medlem@burmaklubben.com  

Per Leek 

Ulrica Nolke 

Anders Emretsson 

Ulrika Cederquist 

Jenny Johnson Johnen 

Elin Norman Bjarsell 

Åse Linné 

Henrik Dunér 

Eva Zeller 

Iréne Jibané Rodríguez 

Dilnarin Demirbag 

Sandy Liedholm 

Emma Kjellerup 

VILL DU HA DIN ANNONS I TIDNINGEN? 

Annonspris företag                                                                        Annonspris medlemmar 

Helsida    1500 kr                                                                                        Helsida     850 kr 

Halvsida 1000 kr                                                                                        Halvsida   600 kr                                                                  

Kvartsida 500 kr                                                                                        Kvartsida 300 kr                                                                       

Visitkort   250 kr                                                                                       Visitkort   150 kr 

 

 Boka annons i 4 nummer direkt och betala som för 3                                                         
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REDAKTION: Monika Forsberg Lind  Eva Lundström 

redaktion@burmaklubben.com 

 

ANSVARIG UTGIVARE: Burmaklubbens ordförande 

info@burmaklubben.com 

 

TRYCK: Närke tryck AB, Hallsberg 

Tidningen är tryckt på GaleriArt Gloss, ett papper som får ingå  

I Svanenmärkta trycksaker. 

 

NÄSTA MANUSSTOPP: 15 november 

Obs! Den som skriver artikel i Burman ansvarar för dess inne-

håll. Redaktionen behöver inte dela åsikter och tar heller inte 

ansvar för insänt material men förbehåller sig rätten att beskära 

bilder och dela in texter efter behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelse(r)Apport! 

 

I skrivande stund har vi haft 2 styrelsemöten och en utmanande 

arbete är att få styrelsen att vara snabb och effektiv, och för det 

måste vi hitta mötesformer där alla kan göra sin röst hörd och få 

möjlighet att diskutera.  

Här får vi prova oss fram men med dagens teknik sker det mesta 

online och det har mindre betydelse var styrelsens medlemmar 

befinner sig geografiskt.  

Styrelsen har idag möjlighet att gemensamt arbeta med frågor 

även mellan mötena i slutna forum. Detta skapar förhoppnings-

vis en levande och aktiv klubb. 

Min ambition med att sitta som styrelsemedlem i Burmaklubben 

igen är att försöka förändra arbetssättet som tidigare funnits i 

klubben. 

Jag vill att så många medlemmar som möjligt deltar i vårt arbete, 

för klubben och rasens framtid. Det behövs! 

Jag tror på att vi alla hjälps åt, att vi slutar se styrelsen som det 

som driver klubben framåt. 

Jag vill hellre se styrelsen som spindeln i nätet och knyta kompe-

tens och förmåga till klubben genom medlemmarna. 

Vi vet att det ni är många där ute som har lång erfarenhet och 

mycket kunskap inom det mesta. Ju fler vi är som arbetar till-

sammans desto enklare och roligare blir det. 

Styrelsen arbetar tillsammans med flera arbetsgrupper inom 

olika områden, bla Avel och Hälsa, PR, Årets katt mm och hop-

pas att du som vill hjälpa till tar kontakt med oss. 

Kanske brinner du för en viss sak? Är du en jäkel på profilpro-

dukter? Vill du tipsa Distriktsvärdarna om olika teman för före-

läsningar? Och vi kan hjälpas åt att skapa en levande medlems-

tidning och hemsida. 

Kom med förslag! Nu jobbar vi framåt TILLSAMMANS. 

Jag skickar nöjet vidare till Eva Lundström att skriva nästa     

Styrelse(r)Apport 

 

// Sarah Purvins 

 

 

Innehåll 

 

Senaste nytt från styrelsen ……………….4 

Hur mycket rör sig din katt egentligen ….5 

En ny uppfödare berättar ..………………6 

Våra sommarburmor  .…………………...7 

Berättelse- Min katt och jag ……………..9 

Vinnare i teckningstävlingen…………….10 

Ett omfattande outcross-program ……....12 

Berättelse-Livet med Fazer och César.….14 

Från sommarens utställningar…………..16 

Berättelse-Från A till U på 33 år………...17 

Till minne av Iris …………………………18 

Avelspolicy och parningsavgifter ………..19 

Framsida: Caribacka’s Dalton. ( César)   

Ägare: Elin Säfström 

Fotograf: Elin Säfström 
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Nytt från Burmaklubbens styrelse      

 

 Från styrelsemöte  5/18 

 

Vid genomgång av mötesprotokoll 3/18 (bordlagt vid möte 4/18) kunde det konstateras att samtliga punkter var åtgärdade och att 

redovisning skett. 

Från protokoll 4/18 fanns inget beslut att följa upp. 

Den nya avelspolicyn godkänns av styrelsen och finns i skrivande stund redan publicerad på hemsidan. * se sid 19  

Beslut fattas om nya rekommendationer för utlån av avelshane. Även denna rekommendation är publicerad på hemsidan. * se s 19  

Div inköp av kontorsmateriel och material till presentation vid föreläsning beslutas. 

Beslut att köpa in designprogrammet InDesign, då tryckerier i större utsträckning lämnar formatet vi nu levererar tidningen i. 

Budget för nästa års årsmöte beslutas preliminärt till 1500 kr. 

Ett tak på 1000 kr beslutas för inköp av priser, diplom, ramar, etc för pris till årets burma. 

Pricipbeslut om att ram till diplom endast medföljer vid uthämtning vid prisutdelning under årsmöte, ej vid ev postbefordran. 

Arbetsgruppen för att ta fram nya riktlinjer för beräkning av årets burma bestäms. Arbetsgruppen består av Mette Lambert, Sara 

Mitzeus, Malin Helmker och Britta Kjellin. 

Beslut att upprätta kondoleans att använda vid behov. 

Beslut att upprätta e-postadresser till alla i styrelsen med formatet namn@burmaklubben.com. Håll koll på Burmaklubbens med-

lemssidor! 

Övrigt: 

Hälsofond 

På årsmötet beslutades det att en arbetsgrupp ska tillsättas för att se över och komma med förslag till nya riktlinjer för hälsofonden. 
Det är nu många år sedan någon sökte medel utifrån de riktlinjer som finns idag och få vet ens om att möjligheten finns. Årsmötet 
diskuterade hur denna fond kunde utvecklas och förtydligas. Styrelsen tänker att det kan finnas idéer och kunskap bland våra med-
lemmar och vi efterlyser därför medlemmar med intresse att ingå i en arbetsgrupp. Hör av dig till styrelsen på 
info@burmaklubben.com om du känner att du har lust att bidra med stort eller litet i detta.  

Kondoleans 

Burmaklubben har tagit fram ett kondoleansbrev som kan användas av medlemmar som vill visa sitt deltagande vid någons från-

fälle. Då såväl klubbens medlemmar som styrelse ändrar sig över tid, så är det svårt för styrelsen att veta när någon som tidigare 

varit aktiv i klubben gått bort. Det kan dock många gånger vara någon medlem som står en person nära och på så sätt får besked om 

frånfället. Man kan då skriva till Burmaklubben och be om att en kondoleans skickas. Skriv gärna något om hur och när personen 

var aktiv i klubben/för burman och skriv med en adress dit kondoleansen ska skickas. 

Statistik på hemsidan 

Sedan ca 5 månader tillbaka har vi kunnat följa antalet besökare på klubbens hemsida. Vi kan konstatera att vår hemsida är välbe-
sökt och att det på alla sätt lönar sig att annonsera om sina kattungar, avelshanar och omplaceringar där. På 5 månader har sidan 
nämligen haft besök av över 18 000 unika besökare! Besökare från Sverige är så klart i majoritet, men väldig många besökare hittar 
oss även från övriga Skandinavien, Europa och USA. 

//Britta Kjellin 

Här är Burmaklubbens nya annons!                                                                 

Uppmärksamma medlemmar kanske har sett att vår annons i SVERAKs Våra Kat-

ter fått ett behövligt ansiktslyft. 
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Många har sina burmor som innekatter och är dessutom borta delar av dagen 

för till exempel arbete och skola. Då är det svårt att veta hur mycket katterna 

rör på sig när man inte är hemma. Eftersom katterna gärna passar på att dra 

sina löpryck/springrundor och brottningsmatcher när man är hemma och 

särskilt tvärs över kudden då man lägger sig är det lätt att tro att de rör sig 

rätt mycket under resten av dagen också. Men hur mycket vet vi ju inte. Hur 

mycket katten rör på sig hänger ihop med deras hälsa och kropp som exem-

pelvis hur mycket muskler och fettmassa de har. Generellt sett mår katten 

bra av att vara i lagom hull och ha god kondition. En del sjukdomar som 

diabetes kan sannolikt hindras eller insjuknandet skjutas upp om katten har 

ett lagom hull och inte är överviktig eller fet.  

Ett pilotprojekt på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala har undersökt hur 

ett aktivitetshalsband för katt speglar hur mycket katten verkligen rör sig. 

Syftet var också att undersöka om överensstämmelsen varierade med kattens 

storlek. Studien leddes av Anna Berg som är docent, veterinär och sjuk-

gymnast. Två katter deltog i studien: katt 1 var en hankatt som vägde 4.8 kg 

och var 21 månader gammal, katt2 var en honkatt som vägde 1.9 kg och var 

3 månader gammal. Katterna studerades i sina hemmiljöer. Aktivitetsmoni-

torn var fäst i ett halsband och vägde endast ca 30 gram. Katterna fick vänja 

sig vid halsbandet en stund innan man började mäta. Data från monitorn 

sammanställs och skickas till en app man kan ha på sin smarta telefon. Kat-

ternas aktivitet filmades medan de bar aktivitetshalsbandet och sedan jämför-

des deras aktivitet enligt halsbandet och enligt filminspelning. Efter bearbetning av data hade man 3600 observationer, vilket mot-

svarade 3600 sekunders tid, att undersöka. Bedömningen av filmen resulterade till att katten vid varje observation ansågs tillhöra 

någon av följande kategorier: Vila (inkluderar när de går på lådan och kroppsvård), Gång, Lek, Lek på rygg och Kraft (som tex vid 

hopp).  

Av de 3600 observationerna för respektive katt överensstämde registrerad och observerad aktivitet vid totalt 2462 tillfällen (68%) 

för Katt 1 och 2406 tillfällen (67%%) för Katt 2, vilket kan anses som bra. Överensstämmelsen var högst i aktivitetskategorin Vila 

(87 % och 94 %) och lägst i aktivitetskategorin Lek på rygg (26% och 15%). Intressant nog registrerade monitorn vid 20 (katt 1) 

respektive 26 (katt 2) tillfällen att katten var i kategori Kraft medan ingen sådan aktivitet syntes vid observation av filmen, utan de 

flesta av dessa observationer klassades som Vila enligt filmen. Det var dock 

ett fåtal observationer som var mycket felaktiga av de totalt 3600 per katt 

som studerades. 

För att kunna öka relevansen för att använda ett aktivitetshalsband inom 

djursjukvården togs förslag fram på 8 olika aktivitetskategorier som basera-

des på kattens naturliga beteende: Inaktivitet, Äta/dricka, Eliminering (dvs 

går på kattlådan), Kroppsvård, Huvudskakning, Förflyttning, Lek, och 

Hopp. Kanske appen för aktivitetshalsbandet kan utvecklas framöver så att 

dessa kategorier redovisas istället.   

Varför kan det vara bra att veta hur mycket katten rör sig? Jo, om katten 

behöver gå ner i vikt eller få bättre kondition så kan det hjälpa att veta hur 

mycket den rör sig så kan man själv på olika sätt aktivera katten när man är 

hemma om den rört sig för lite under dagen. På så sätt kan det vara ett verk-

tyg för att förhindra fetma hos katten. Aktivitetsövervakning kan även vara 

ett hjälpmedel för utvärdering då katten har smärta och nedsatt rörlighet vid 

artros. Det kan även vara ett sätt att tidigt fånga upp förändringar i kattens 

beteende som kan bero på sjukdom som smärta eller ledproblem, vilket gör 

att man kan hjälpa katten tidigare och därmed sannolikt få bättre livskvalitet 

för katten. 

*Monitorn planeras att finnas ute på marknaden nästa år 

Swedheart’s Princess Leia och Princess 

Swedheart’s Princess Leia  

  Hur mycket rör sig din katt egentligen?  

Text: Johanna Penell 



6 

 

Vi hälsar en ny Burmauppfödare välkommen och önskar henne all lycka till! 

 

Berätta om din första katt! 

Min första katt var vår huskatt Simba som min man köpte åt oss. Hon 

var en väldigt speciell katt som inte gillade någon annan än mig de 

första 10 åren av sitt liv. Tyvärr blev hon akut sjuk i fjol i december, 

en månad innan hon skulle bli 18 år, så vi var tvungna att ta bort 

henne.   

Hur kom det sig att du blev med Burma? 

Där måste jag skylla på Monika Forsberg Lind. Hon och hennes un-

derbara Shai-San-War’s Viggo var på Kattens Dag i Umeå och vi-

sade upp sig. Den ”stora nallebjörnen” fick mig helt på fall och sen fanns det ingen återvändo!  

Berätta om dina burmor du har hemma. 

Just nu har vi två Burmor hemma – vår bruna skönhet Securitazz Uzi som jag hämtade hem från Stockholm nu i vintras (januari)

från uppfödare Helena Wiklundh. Vi har även vår chokladskönhet Shai-San-War’s Delia, som kommer från uppfödare Kickie 

Holmgren. Henne åkte vi till Sundsvall och hämtade nu i maj. Misstänker att det kommer att komma fler burmor till huset då jag 

hört från säkra källor att burmor samlar man på! ;)  

Hur skulle du vilja beskriva Burman som ras. 

Burman som ras skulle jag säga är nyfiken, social, vacker, pratglad, envis, läraktig 

och bara helt underbar. En terrorist i sammetspäls. Våra två Prinsessor vill vara 

med hela tiden. De ger svar på tal när de inte tycker som vi, river ner gardinerna 

när de tycker att det är dags att byta och älskar att sova ”fläskfilé” under täcket! 

Vill vara med hela tiden, går i koppel och apporterar gärna alla möjliga saker som 

de hittar – stora som små, spelar ingen större roll!  

Du har precis fått stamnamn. Hur valde du det och varför? Hade du fler al-

ternativ? 

Stamnamnet kommer från mina barns barnhem och det betyder Nytt Liv. Vi tyckte 

att det var ett självklart val och passade jättefint. Vi hade fler alternativ som var på 

samma tema – dvs mina barn.  

Hur kom det sig att du tog beslutet att börja föda upp? 

Efter vad jag har förstått så är inavel ett stort problem inom rasen och då vår ena 

katt är en outcross, med andra linjer, så känns det som väldigt naturligt att börja 

föda upp.  

Har du, eller kommer du att skaffa en egen hane. 

Jag går i de funderingarna, så det finns en viss ”risk” för det.  

Vad tror du kommer att bli det svåraste med att föda upp burmor?  

Att försöka hålla rasen så ”ren” som möjlig men ändå rastypisk.  

Vad har du för framtidsplaner för din uppfödning? Kommer du att någon speciell inriktning? (färg, outcross mm)  

Jag har inte några speciella planer än så länge då jag ännu är så ny inom detta men jag vill jobba för att hålla rasen ”ren” och rasty-

pisk och att få ungar som är friska och krya och sprida denna vackra ras till fler!  

Till sist; har du något speciellt Burmaminne? 

Jag har inte haft Burma så länge ännu så det finns inget klockrent minne så där. Däremot så tycker jag att det är så underbart när jag 

”bråkar” på UziBuzi och hon riktigt skäller tillbaka och gör som hon vill! Sen kommer hon släpandes på något som hon vill att jag 

ska kasta åt henne så att hon får apportera. Eller på Delias första utställning när domaren blev så förälskad i henne att hon stoppade 

henne innanför sin skjorta och vägrade lämna igen henne! Förhoppningsvis så kommer dessa att följas av mååånga fler minnen!  

Tack så mycket för att du tog dig tid. 

/Mary 

SE*NavaJeevan's innehavare Marie Brandberg 
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Nell och Sam  

(Röd och lila) 

Ägare/Fotograf: 

Jenny Lindley  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari Jambi tar siesta i sommarvärmen.                  

Ägare Esbjörn Bergman 

Gullan kollar dagens väder. Sol idag 

också! Ägare Swea Westberg,           

Jambicats Burma 

Jambicats Rosita Indi i rastgården                                        

Foto och ägare Swea Westberg 

Quasimodos Fathima la Creme som 

fyllt 19 år den 26 juli. foto o ägare 

Swea Westberg 

SP S*Globetrotters Honduras visar hur man gör för att klara 

den varma sommaren…                                                      

Uppfödare: Eva Lundström Ägare/foto Monika Forsberg Lind 

S*Lovestory's Zazen Agura (Aggie)          

Ägare: Ylva Stockelberg                                

Foto: Ove Deilert 
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Zorro - S*High-Five´s Double 

Daim  10.5 år 

Tesla - S*High-Five´s Dreams 

Come True 10,5 år 

Lancelot - DK*Sweet Delight 

Lancelot 12,5 år 

 

Ägare: Christina Wåhjgren 

När inga ord behövs...sommaren 2018 
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Min katt och jag Text och bild: Christina Hansson  

Mitt intresse för katter började med att vår dotter ville skaffa en katt, hon hade läst 

om att Burma var en mysig och social ras. Vi bestämde att hon skulle få köpa en och 

efter lite sökande hos olika uppfödare så hittade vi en som verkade mysig. Men som 

det alltför ofta blir så fick dotterns andra intressen ta överhand och jag fick ta över 

ansvaret för katten som hette Eros. Han hade dock haft problem med magen en 

längre tid och levde tyvärr inte så länge.  

Jag hade då blivit helt förtjust i hans sätt 

att smälta in och umgås med familjen 

som förutom dottern består av en son 

samt en man och en hund (Engelsk Cock-

er spaniel). Så det blev helt naturligt att 

skaffa en ny Burmaunge, och efter ett tag 

så hittade jag en uppfödare 

(S*Globetrotter’s) som hade en till salu. 

Det blev en kattpojke igen och han fick 

namnet Simba som nu har blivit 9 år. 

Denna katten är en ännu mer social och 

rolig krabat, förutom att han tycker om familjen där barnen nu flyttat hemifrån och 

bildat egna familjer så är han väldigt förtjust i vår nya hundflicka Sally som också är 

en engelsk Cocker spaniel.  

S*Globetrotter´s Bernadino (Simba) framför sina ägor. 

Eftersom jag och min man nu är pensionärer och bor på min föräldragård som är en 

jordbruksfastighet med stor tomt trivs Simba väldigt bra med möjlighet att ströva lite 

fritt som han vill och framförallt leka och busa med Sally. Kattens nyfikenhet är väldigt roligt att notera, för han vill vara med över-

allt och på ett skogsbruk finns det många intressanta saker att upptäcka. Han tycker om att ha bra utsikt och därför hoppar han upp 

på allt som är lite högre, t. ex. traktortaket eller på stolpbodans tak när mannen håller på med renoveringar. Även när vi håller på 

med veden ska han vara med och kolla hur dessa maskinerna fungerar, till och med ska han undersöka hur slåtterkrossen funkar. 

Givetvis hoppar han gärna upp på bilarna för att få lite bättre utsikt, och skulle vi ha någon stege ute så drar han sig inte för att 

provklättra den. 

Vi bor i en liten by utanför Kalix och där brukar vi gå ett varv med hunden på kvällen innan vi ska sova, givetvis ska Simba följa 

med när han känner för det. Han har då förstått att gå i sidan av vägen och gärna några steg efter oss, vilket grannar har väldigt ro-

ligt åt när ”lusiga familjen” går sin kvällspromenad. Ibland bär det av ner mot bryggan där vi har båten liggandes, och givetvis 

måste Simba följa med ut på bryggan och kolla in läget. Han pratar väldigt mycket och högt när han varit ute på sina äventyr, vilket 

ibland kan vara lite jobbigt när klockan just passerat 04.00 på morgonkvisten. Fast nog är det mysigt när han kommer och vill gosa 

på kvällen när vi kollar på TV och även när vi kryper till sängs vill han gärna vara med och spinner för han tycker om när vi är till-

sammans. Något som han också tycker om är att gosa med hunden och det är ömsesidigt så de delar gärna fåtölj när de ska vila. 

Tyvärr får han inte komma in i ”datarummet” för han är så okunnig i hur dessa apparater fungerar och vill gärna trampa på alla tan-

genter vilket kan skapa kaos.  

Det är extra roligt tycker 

Simba när vi får besök, och 

speciellt av våra barn med 

barnbarn, som alla bor i Stock-

holm och det blir inte så ofta. 

Men då kommer han till sitt 

rätta jag och vill verkligen 

vara med och umgås, trots att 

barnbarnen är mellan 3 till 5 år 

och då vet man att de kan vara 

ganska hårdhänta. Men han 

har blivit härdad efter att ha 

Sally som lekkamrat och tål 

därför ganska hårda tag. Får han en möjlighet så smiter gärna in och ligger tillsammans med barnen och barnbarnen i deras sovrum 

där han ibland kan vara hela natten. När de har åkt hem så går han runt och undrar när de ska komma tillbaka, för det blir ju lite 

bättre drag givetvis under deras besök.  

Detta är lite av vad min älskade katt bidrar med och jag ångrar inte en sekund att vår dotter ville ha en Burma för drygt 20 år sedan, 

det var ett väldigt lyckat beslut vi tog då. 
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Familjen bor i radhus i Upp-

lands Väsby tillsammans med 

den snart tvååriga burman 

Blinka som är brun sköld-

paddsfärgad. Den 15-åriga 

huskatten Neo är Blinkas 

goda vän även om han inte är 

så intresserad av att leka…

Elin och Meja leker däremot 

med Blinka. Hon gillar fjä-

dervippan och snören. De 

brukar även ge Blinka mat, 

gosa och gå ut med henne i 

sele.  

 

Boken Katter för kiddies av Ylva 

Stockelberg kommer med posten! 

 

Stort Grattis till syskonen Elin och 

Meja Ehrnström, 10 och 6 år gamla. I ut-

lottningen tog hem första priset och här 

ser ni de fina teckningar av katten Blinka.           
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Elsa 10 år och Dea 4 år har ritat av Ebbe, vår 18 

veckor gamla choklad hane. 

Teckning ritad av: 

Evelina Idh, 8 år  

Stort grattis säger vi också till 

Evelina Idh samt Elsa och Dea 

som också får boken Katter för 

kiddies med posten. 

Du som är 0-100 år gammal             

och kan skriva en berättelse 
Till nästa nummer av Burman vill vi att DU skriver en julberättelse om din Burmakatt eller kanske 

om en påhittad katt. Skicka in den tillsammans med ditt namn, din ålder och adress till               

redaktion@burmaklubben.com Senast 15/11 vill vi ha ditt bidrag!                                              

Skicka gärna med ett foto eller en teckning som hör till berättelsen! 

Vi drar ett inskickat bidrag från gruppen 0-15 år och ett från gruppen 16-100 år som publiceras i nästa 

tidning. Vinnaren från varje åldersgrupp får också en fin T-shirt i valfri storlek med Burmaklubbens 

tryck. 
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LA SGC Securitazz Jewlzgalore of Templebar (Jools) 

- eller starten på et omfattende outcross-program 

 

Allerede før testen for kraniedefekt blev offentliggjort deltog jeg i foredrag afholdt af Dr. Leslie Lyons, dengang UC Davis, om den 

manglende genetiske variation hos burmeseren. Hun har i mange år beskæftiget sig med netop dette problem og var bekymret på 

racens vegne. Hvis man er interesseret i at høre hendes foredrag, kan jeg anbefale at søge på youtube, hvor der ligger i alt fire afsnit 

af det under titlen ”Burmese BC meeting 6-30-12”, part 1-4. 

Da testen kom, begyndte især de amerikanske opdrættere et omfattende outcross-arbejde, hvor der dels blev hentet kat i Thailand 

(Mod Daeng), som fik i alt fire kuld med fire meget forskellige hankatte, og dels blev foretaget en del parringer mellem testede 

contemporary burmesere og traditionelle burmesere og også mellem contemporary burmeser og tonkineser. Jeg blev tilbudt et 

afkom efter Mod Daeng, men måtte af forskellige årsager sige nej tak. 

Der var dog også en anden genpulje, der kunne bruges til at give nyt blod, og det var afkom efter burmeser/bombayparringer. I 

2014 tog jeg derfor kontakt til en svensk opdrætter, jeg kendte fra de danske TICA udstillinger, nemlig Helena Wiklundh i Stock-

holm. Hun ventede killinger efter en parring, hun havde glædet sig til i flere år og hvis der kom en burmeser hunkilling, var jeg 

velkommen til hende. 

Det gjorde der – og hun var særdeles veltypet. 

På det tidspunkt havde jeg besluttet at stoppe i FIFé og flytte 

100% over i TICA, men for at hjælpe fremtidige generationer 

valgte jeg at blive yderligere et år i FIFé og fik hende i januar 

2015 re-registreret som burmeser på en udstilling i Danmark. 

På denne udstilling blev hun BIV begge dage og NOM begge 

dage – i en alder af ca. 5 måneder. 

I TICA har hun gennem tre udstillingssæsoner opnået titlen 

Lifetime Achievement, som er en hæderstitel til katte, der ud-

mærker sig ved at opnå de højeste titler, Regional Winner og 

International Winner, over en længere periode. Derudover er 

hun to år i træk blevet TICA Best Burmese International. 

TICA har indgået et samarbejde med Mars Laboratories (i Europa er det laboratoriet Genoscoper i Finland, der udfører arbejdet) og 

sidste år tilbød TICA, at alle International Winners kunne blive testet gratis. Da jeg vidste, at denne test også ville inkludere gene-

tisk variation, valgte jeg at få Jools testet, før hun skulle parres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som man kan se, ligger den gennemsnitlige genetiske variation på de testede burmesere meget lavt i forhold til andre racekatte og 

Jools, der trods alt også har bombaygener i sin stamtavle, ligger kun på gennemsnittet. En DNA-måling af genetisk variation svarer 

reelt til at beregnet indavlskoefficient tilbage til foundation – uden at have nogen ubekendte, som man altid vil have ved de 

beregninger. I modsætning til indavlskoefficient, som vi alle har lært gerne skal være lav, er målet for genetisk variation at være 

relativt høj og jo tættere vi kan komme på gennemsnittet for racekatte, jo bedre. 

 

 

 

                                                                                                                             

Copyright: Helena Wiklundh 
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Efter endt udstillingskarriere skulle Jools parres og jeg havde allerede besluttet, at hun i lighed med Mod Daeng skulle parres til 

nogle meget forskellige stamtavler. Det var så heldigt, at Britta Kjellin havde en rød hankat, Benny Andersson, der faktisk er olde-

barn af Mod Daeng, og selvom jeg ikke er særligt begejstret for tortier, faldt valget på ham. En af de få ting, Jools ikke har, er 

størrelse og udover, at stamtavlen ville blive unik, var det mit håb, at han kunne bidrage med det. Da den bruntortie hunkilling i en 

alder af 6 måneder allerede vejer mere end Jools og drengene for længst har passeret 3 kg, har Benny i høj grad givet størrelse vi-

dere. 

I januar 2018 fødte Jools fem store, sunde killinger. Tre drenge, alle brune, og to piger – én blåtortie og én bruntortie. 

Fire ud af fem killinger er nu placeret i fire meget forskellige avlsprogrammer. Den bruntortie hunkilling er blevet hos mig og vil 

indgå i et burmeseravlsprogram baseret på TICA’s standard. Én han er gået til Sverige, hvor han som udgangspunkt skal indgå i et 

bombayavlsprogram – men dermed også vil lave burmeserkillinger. Han vil også være tilgængelig for et begrænset antal burmeser-

hunkatte. En anden han er gået til Norge, hvor han vil indgå i et burmeseravlsprogram baseret på FIFé’s standard. Når han har be-

vist sine evner, vil han ligesom sin bror i Sverige være tilgængelig for andre hunkatte. Den blåtortie hunkilling er gået til USA, hvor 

hun skal indgå i et tonkineseravlsprogram – men dermed også vil lave killinger, der kan re-registreres som burmesere. 

Jools’ ene søn er også blevet testet hos Genoscoper og hans genetiske variation er på 23,8%, dvs. en stigning på 3,1% på én gene-

ration. Det er min plan at teste den hunkilling, jeg har beholdt, så jeg selv kan følge udviklingen i disse linjer over de næste generat-

ioner. 

Jools er nu blevet chippet med Suprelorin, så hendes næste kuld 

kommer nok først om et par år, men det er planen, at hun skal par-

res til sin ”svigersøn”, nemlig hankatten på billedet bag den blåtor-

tie hunkilling. Han er en solid (dvs. cbcb) lilla tonkineser og deres 

killinger bør nemt kunne re-registreres som burmesere i FIFé. 

Inden da vil den bruntortie hunkilling blive parret med en 

amerikansk typet burmeser, da jeg jo arbejder mod TICA’s 

standard. Disse killinger vil også kunne indgå direkte i et FIFé 

avlsprogram. 

Det er mit håb, at burmeseropdrætterne verden over kan blive 

bedre til at samarbejde på tværs af lande og på tværs af 

organisationer end vi har været. Der har i mange år været alt for 

meget ”dem og os” (i mindre eller større grupper, alt efter hvor i 

verden man bor) og det har racen som helhed ikke godt af.  

 

Jeg har gennem årene skabt en del kontakter rundt om i verden, 

især i USA og blandt CFA opdrættere af både burmeser og bom-

bay i Europa, og vil meget gerne hjælpe med at formidle kontakt til 

disse opdrættere, der alle har linjer, som ikke er repræsenteret i 

Skandinavien på nuværende tidspunkt. 

Herudover vil mit bidrag være at lave nogle stamtavler, som kan 

bruges så bredt som muligt og samtidig sikre, at afkommene bliver 

fordelt så geografisk bredt som muligt, så vi kommer bort fra den 

situation, Genoscoper også beskriver i sine testresultater, nemlig at 

stort set alle testede skandinaviske katte er så nært beslægtede, at de genetisk ikke er til at skelne fra hinanden. Da dette ikke er be-

skrevet med et fast billede, men med en graf i flere lag, kan jeg desværre ikke kopiere 

det ind her. 

Genoscoper tilbyder også et ”breeder tool”, der kan bruges til planlægning af fremtidige 

parringer. De oplyser dels, om der er risiko for defekter hos killingerne og dels om den 

genetiske variation for disse killinger. Da burmeseren har en meget snæver genpulje og 

antallet af testede katte stadig er relativt begrænset, fremgår Jools’ søn som en mulig 

partner for hende. Det betyder, at der ikke er nogen forventede defekter ved en sådan 

parring, men da den forventede genetiske variation for deres afkom vil være 16,9%, dvs. 

et stort skridt tilbage, er det bestemt ikke til racens bedste at gøre det.  

Han er ellers en ret pæn fyr 

 

//Mette Lambert 

 

 

Copyright: Marion Yates Schiff 
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Livet med Fazer och César 

”de litar på mig och jag litar på dem” 

 

Att skapa ett ömsesidigt förtroende är det första och 

viktigaste steget för en bra relation med sin katt. Bandet 

formas när katten för första gången kliver ut ur buren 

och in i sitt nya hem.    

För mig var det viktigt att låta katterna få den tid de be-

hövde för att våga ta steget ut från den för dem trygga 

buren och utforska sitt nya hem. Jag min man och våra 

tre förväntansfulla och ivriga barn fick ge oss till tåls, 

det tog ett bra tag innan båda bröderna hade vågat sig ut. 

Efter mindre än tio minuter stack César nyfiket ut sitt 

huvud och ville hälsa. Fazer däremot, tog lång tid på sig, 

nästan en timme, för att ens sätta tassen utanför och när 

han väl gjorde det slank han direkt in under soffan.  

Idag agerar de helt annorlunda när vi ska på äventyr och 

burdörren öppnas -båda är då lika entusiastiska och ivriga över att få möta den nya omgivningen. De litar på mig och jag litar på 

dem. Fazer och César är dock inte de första katterna som funnits i mitt liv. 

 Alla som älskat och förlorat ett husdjur vet hur stor saknaden och sorgen är efter det. När jag som 18 åring förlorade min bästa vän- 

en Siames pojke på 14 år bestämde jag mig för att aldrig skaffa katt igen. Saknaden efter honom gjorde så ont att jag aldrig någon-

sin skulle utsätta mig för att uppleva den känslan igen. 

Några år senare flyttade jag hemifrån. Det dröjde inte länge innan 

jag upptäckte att det fattades något i mitt liv. Jag satte mig framför 

datorn och började googla på olika raser. Det var inte svårt att be-

stämma sig. Jag fastnade för Burman som beskrevs som barnkär, 

sällskaplig, nyfiken, äventyrslysten och aktiv. Men det som jag tän-

ker på varje gång vi går ut på en promenad eller åker till en ö är att 

man alltid kan lita på sin burma.  

Efter att ha övertalat min man så köpte vi en röd hane, Simba 

(Anders Freeman). Vi insåg ganska snart att han behövde en kom-

pis. Precis så som det hade förklarats om Burmor – de trivs bäst 

med en kompis. Vi köpte Adonis från Velvettyhill och vi fick 

många härliga år tillsammans. 

Lika svårt som det var att förlora min Siames som 18 åring- lika ont 

gjorde det att ta farväl av dessa katter. Nu var jag äldre och insikten 

om att den lycka och den glädje det innebär att ha katt övervä-

ger sorgen man känner den dagen man måste ta farväl av sin älsk-

ling. Jag visste att jag behöver ha en katt för att känna mig hel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min man som jag 19 år tidigare behövt övertala hade nu ett enda krav; om vi ska ha katt igen ska det vara Burma och det ska vara 

TVÅ. Jag började googla igen. Inte på raser denna gången utan på kullar, helst leveransklara till jul. Det skulle nämligen bli en 

överraskning till barnen. Så plötsligt fanns de där två underbara killar från Caribackas D-kull. Dante och Dalton. 
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Nu är det två och ett halvt år sen vi kom hem efter 

den långa, men efterlängtade, bilturen från Små-

land. Under den här tiden har vi hunnit med 

många äventyr tillsammans. Vi har åkt både bil, 

cykel och båt. De har till och med nyfiket och 

självmant klivit på surfingbrädan. Jag är överty-

gad om att deras tillit till oss har gjort dem så 

orädda att utforska nya miljöer och prova på nya 

saker att inte ens vatten får dem att rygga tillbaka 

när vi är med. 

På samma sätt som vi litar på att de kommer till-

baka varje gång vi öppnar dörren litar de på oss 

att vi håller ihop som en flock. Vi går ofta ut på 

promenad i skogen, hela familjen, och en dag 

gjorde vi ett experiment. Vi ville se hur de skulle 

reagera om vår "flock" delade upp sig. Jag och 

min man gick åt ett håll och barnen åt ett annat. 

Killarna stod förtvivlat kvar i mitten och mjauade 

efter oss. De valde ingen sida utan insisterade på 

att vi skulle hålla ihop. Självklart avbröt vi expe-

rimentet ganska snabbt; vi ville inte förlora det 

förtroende vi byggt upp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oavsett vart vårt äventyr för oss är våra killar alltid nyfikna när de kvickt springer ur buren, och jag känner mig trygg i vetskapen 

om att de alltid kommer springa ännu snabbare tillbaka när jag ropar. Förmodligen är det för att de vet att det inte dröjer länge in-

nan nästa äventyr. 

 

Bild och text: Elin Säfström 
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Den 31 juni åkte vi till Kalmar med stora förvänt-

ningar. Vi är Sara Mitzeus, NW SC Stjärnviks Di-

vine Embla JW DVM och SC Piapizzi´s Ubuntu JW. 

Embla behövde ett BIS för att få titeln DSM och 

Ubuntu ett BIV för att få titeln DVM. Det har nu gått 

två år och en dag sedan första BIV och BIS.  

Embla blev Bäst in show och fick sin titel på lörda-

gen. Ubuntu hade svår konkurrens av två vackra ha-

nar i samma färg och först på söndagen tog han sin 

BIV och titeln. Det var med stor glädje och stolthet 

vi åkte hem! 

Sara Mitzeus  

Tintomara's Fu-Gee-La, BURc, blev 

BIS-U i Helsingborg 12 augusti. 

Uppfödare & ägare: Illga Liljenberg  

Tintomara's FroztFlingan, BURc 

(kullsyster till Tintomara's Fu-Gee-

La) blev Ex 1 på lördagen 11 au-

gusti i Helsingborg. Ägare & upp-

födare: Ilga Liljenberg 

Tintomara's Enzo, BURc, blev Ex 1 

12 augusti i Helsingborg.                         

Ägare & uppfödare: Ilga Liljenberg 

KOM IHÅG ATT SKICKA IN BILD MED TEXT OM DIN KATT TAGIT TITEL 

GIC S*Activity's Rebecca tog 

sin titel på Uppsala kattklubbs 

utställning den 17.e juni.                                  

Ägare och uppfödare är Tomas 

Andersson 

CH (N) Tulip's Dicentra 

blev Champion i Uppsala 

den 17/6.                     

Uppfödare: Anne Kristin 

Mikkalsen                

Ägare: Mary Hellman 

 
Sabokah SukiYaki, BURb blev 2 x BIV 
och 1 NOM-J i Helsingborg 11-12 augusti. 
Ägare: Ilga Liljenberg 
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Från A till U på 33 år 

Då har jag haft kull igen. Detta var U kul-

len och jag började på A så det har blivet 

en hel del kullar. Samtidigt kände jag mig 

som en nybörjare då det var länge sedan 

senaste kullen.  

Första kullen kom 1985 på abessiner. Sedan 

14 kullar fram till 1992 på abessiner, burma 

och turisk van. Tre abykullar blev det och fyra 

turkkullar och resten burma. Sedan ett långt 

uppehåll då våra fyra katter blev gamla.  

2001 var det dags igen, och mellan 2001 och 

2006 kom fem kullar, en på aby och fyra på 

burma. Sedan blev tre katten gamla. Nytill-

skottet S*Lovestorys Zazen Agura (Aggie) 

fick fyra ungar den 11e mars. Pappa var 

S*PascuumSilva's Lego Jerry. S*Amrafel 

Ulissa fick stanna, Ubetoh flyttade till Kristi-

anstad, Undine till Blentarp och Ulixes till 

Malmö.  

Min bok om kattuppfödning, avel och genetik kom till genom att jag fick en beställning på en sådan bok från Bilda Förlag. Samti-

digt skrev jag den till mig själv, vad jag tyckte var viktigt att ha samlat. Nu läste jag den på nytt, framför allt kapitlen om dräktighet 

och förlossning. Mitt minne kom tillbaka snabbt. Men man vet ju aldrig hur en hona ska bete sig. Aggies kull kom mellan klockan 

12-16. Kan det bli bättre? Det var en ganska lätt förlossning som dock började med en tom vattenblåsa. Det tog lite tid innan jag var 

helt säker på att det var en vattenblåsa och kunde ta hål på den med naglarna. Ungen som kom först hade legat på vänt så honom 

fick jag avnavla och massera. Resten av ungarna klarade Aggie helt själv och jag bara tog bort de blöta underlagen efterhand (som 

låg i lager bolådan).  

Sedan gick det mesta på räls med lite ny erfarenhet för mig. Undine ville först inte äta kattmat, mammas mjölk var godare. Vi fick 

stänga in oss med henne och ge mousse på finger. Två av ungarna Ulixes och Ulissa öppnade ett öga och det andra en vecka senare. 

Tänk att man alltid lär sig något nytt! 

Ylva Stockelberg 
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Iris, min kära vän 

Du var en varm, kärleksfull och 

livsglad person som alltid hittade 

något gott hos andra människor 

och du är nog en av de mest posi-

tiva människor jag någonsin träf-

fat och det var inte det där hurt-

friska positiva som kan stjäla 

energi från andra utan mer din 

livssyn. Kanske din medfödda 

sjukdom präglat dig till att bli den 

du blev. Otaliga operationer se-

dan barnsben gjorde dig stark och 

bestämd med hur du ville att sa-

ker skulle vara. 

När du kontaktade mig via PM på 

Ifokus/burma så var det början på 

en härlig vänskap som bestod av många och långa diskussioner om 

katter men även om oss själva och livet i största allmänhet. Vi var inte 

alltid överens om allt och eftersom du var envis och jag likaså så blev 

det lite hett och irriterat ibland precis som det ska vara. Man behöver 

inte vara en idiot för att man inte tycker likadant i allt. Du hade precis 

köpt Simon och Saga och var tokkär i dem. Ingen som läst på Ifokus har 

kunnat undgå att märka av din kärlek till dina katter och burman som 

ras. Du fångade läsarna med dina berättelser och fina bilder och har 

även därigenom fått åtminstone en jag känner att skaffa burma.  

När Mary Hellman frågade mig om jag ville vara med som styrelseleda-

mot eller kunde rekommendera någon till burmaklubben så visste jag 

genast att det kunde vara något för dig. Med din högskoleutbildning i 

genetik och intresse för burmans väl och ve, din förmåga att så levande 

skriva och berätta om burman och din klokskap så ansåg jag att du 

kunde bli en tillgång. Jag hade rätt och du har intervjuat uppfödare och 

skrivit åtskilliga artiklar som publicerats i Burman.  

I maj 2016 opererades du för ditt vanliga problem. Efter den operation-

en ville dina smärtor inte gå över men läkarna kunde inte hitta anled-

ningen. Hösten 2016, nästan ett halvår efter operationen hittade läkarna 

en enorm tumör i din mage som gick igenom urinblåsan från den ena 

höftkammen till den andra. Detta blev upptakten till en kamp som va-

rade i 1 ½ år. Du visste redan från början att det var en obotlig, aggres-

siv och snabbväxande cancerform och även om jag vet att du var ledsen 

så märktes det aldrig något utåt. Du fortsatte att skriva och ta dina fina 

bilder på Simon, Saga och Sindra. Du strålades och opererades och var 

så svag ibland att jag var rädd att du skulle försvinna tidigare än du 

gjorde.  

Som om det inte var nog så gick din mamma bort i cancer hösten 2017 

och nu var det du och din pappa kvar. Ja du hade även din bror i norr, 

din moster i Stockholm och dina släktingar i Israel som stöttade och 

hälsade på och hjälpte till i hemmet.  Helt otroligt vilken uppslutning 

det var runt dig och jag förstår, efter att ha träffat dina vänner och kolle-

gor när du låg på palliativa avdelningen hur älskad du var av alla.  

Den 22 mars blev jag uppringd av din pappa som berättade att du nu var 

så dålig att han fruktade för att det var slutet och han ville ha hjälp med 

att omplacera Simon och Saga då han bara ville vara hos dig i slutske-

det. Tillsammans med Mary Hellman och Sarah Purvins så lyckades vi 

hitta ett tillfälligt hem och vi startade en insamling för transporter och 

annat till jourfosterhemmet, allt för att få till det bästa för dina älskade 

katter. Den 25 mars ringde du och berättade att du mådde bättre men 

hade fått tumörer på lillhjärnan och de satt så att du en dag bara skulle 

somna in. Du berättade att du inte var rädd för att dö med vetskapen om 

detta men du hoppades få sommaren på dig.  Du hade fått kortison som 

svällde av hjärnan och därmed minskade dina smärtor.  

 

 

 

 

Det blev maj och helt plötsligt kunde du vara ute på avdelningens fina 

altan. I ca en månad njöt du av våren och solens strålar som värmde din 

lilla kropp. När vi firade din 44:e födelsedag den 9 juni var du brun som 

en pepparkaka men hade helt plötsligt börjat känna dig väldigt trött och 

du ville bara sova. Du vilade så länge du kunde den dagen och sen kom 

du ut i rullstolen och var med oss och åt det du kunde äta, drack alko-

holfritt vin och pratade med oss alla som minglade runt dig. Du hade 

bestämt precis hur det skulle vara och din pappa gjorde allt du bad ho-

nom om, precis som han gjort under hela din sjukdomstid. Du var med 

oss i flera timmar och jag vet att du var glad för att vi var där men du 

var jättetrött.  

Den 15 juni tidigt på morgonen knappt en vecka senare fick jag ett sms 

från din pappa att du stilla somnat in kl. 04.55. 

Minnesstunden var så fin men oerhört tung för det är inte var dag vi 

måste ta farväl av en så ung människa. Den inleddes med Lascia Ch`io 

pianga och fortsatte med bl.a din favoritsångerska Lalehs låt ”En stund 

på jorden.”  Helt underbar låt och så mycket du.  

Simon och Saga har det bra och även Sindra som omplacerades tidigare 

har det också bra. Jag vet att du somnade in i frid med den vetskapen 

och jag vet också hur glad du var över den förändring som hann ske i 

burmaklubben. Den förändring som du faktiskt har stor del i.  

Du är så saknad.    

Grethel 

 

Till Iris 

Det började för några år sen när jag googlade 

om olika kattraser. Då hade jag ingen katt och 

visste inte mycket om katter. 

Det fanns alla möjliga kattraser och tidigt visste jag att jag ville ha en 

korthårig och aktiv katt. Men vilken ras visste jag inte så jag fortsatte 

söka information och läsa på. Tills jag en dag fastnade på en bild på en 

väldigt ung chokladfärgad burma. På den hemsidan som då inte stod 

något om färgerna, fanns det flera bilder på burmor. För mig påminde 

en ung chokladfärgad burma om en lila burma. Till slut med lite förvir-

ring och frågor kom jag fram till att det var en chokladfärgad burma jag 

ville ha. 

Med den informationen googlade jag vidare och hittade en bild på Iris 

hankatt Simon. Jag tittade närmare på länken och där kom jag i kontakt 

med de få aktiva medlemmar på burma.ifokus.se.  

Iris var alltid aktiv, trevlig och inspirerade med sina inlägg. Desto mer 

bilder på burmor jag fick se på, desto mer ville jag ha en burma. Det 

hjälpte inte att Iris dessutom hade inbjudande inlägg om sina katter. 

Man märkte hur mycket hon älskade sina katter. Hon gav dem allt och 

lite till. Så småningom byte vi telefonnummer där fick vi lära känna 

varandra på djupet. Det var såklart mycket om katter men också om 

livet överlag. Sen fick jag besöka henne, Simon och Saga. Dock var 

Sindra hos sin ägare. Vi kom fram till att förutom burma/katter så hade 

vi andra gemensamma intressen som bland annat vårt yrke, mat och 

resor. 

Förutom katter brann hon också för sitt jobb. Där märkte jag direkt hur 

passionerad och positiv hon var i allt hon gjorde. Hennes inställning till 

det hon gjorde var så inspirerande. Hennes entusiasm till allt hon gjorde 

var så inspirerande att man helt enkelt sögs med.  

Jag saknar henne, hon var en varm och härlig person ned en enorm 

livslust. 

Jag kommer alltid att tänka på henne när jag ser chokladfärgade bur-

mor. Jag tackar ödmjukt för att jag fick äran att träffa henne. En kort 

vänskap men inspirerande för livet.  

Sansan Leong Nilsson 

Till minne av Iris 
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Avelspolicy 

Uppfödare förbinder sig att följa sitt förbunds regler för uppfödning och stambokföring och vid överlåtelse av katt 

alltid upprätta avtal och till detta bifoga registreringsbevis 

Uppfödare bör vara väl förtrogen med rasstandarden, rasens genetik, hälsa och utveckling genom att delta på seminarier, föreläsningar, utställning, 

rasspecial, utbildningar m.m 

Uppfödare bör endast använda katter som är såväl fysiskt som mentalt och beteendemässigt friska till avel. 

Uppfödare rekommenderas att testa sina avelsdjur för de ärftliga sjukdomarna GM2 (krav för uppfödare inom FIFé), Hypokalemi och i förekom-

mande fall Burmese Head defect (BHD) samt de smittsamma sjukdomarna FeLV och FIV 

Följande avelsprinciper gäller för GM2, HK samt BHD 

fritestad x fritestad 

fritestad x bärare 

fritestad x otestad katt 

Uppfödare bör vara observanta på beteenden och symptom på FOPS (Feline Orofacial Pain Syndrome) och FHS (Feline Hyperesthesia Syndrome) 

och inte använda drabbade katter i avel. 

Uppfödare får ej avla på katt som är drabbad av FCA (Feline cutaneous asthenia) och bör ej använda katt som gett drabbad avkomma i avel 

Uppfödare som får kattungar med Midline defect bör i möjligaste mån bidra till forskning kring denna defekt och delta i den studie som pågår. Se 

mer information här. 

Uppfödare bör avla med syfte att sänka den totala inavelsgraden och öka den genetiska mångfalden, tex genom att prioritera parningar som ger så 

låg inavelsgrad som möjligt med målet att uppnå 0% men aldrig överstiga 3.25% på 4 generationer; undvika att upprepa kombinationer av hane-

hona; utnyttja möjligheten att använda burmakatter från andra förbund och outcross med andra raser/foundationkatter, etc. 

Uppfödaren bör vara öppen gentemot uppfödare, rasring samt kattungeköpare vid uppkomst av defekter och misstänkt ärftliga sjukdomar 

Uppfödare bör obducera avelskatter som dör av okänd anledning, samt underrätta Hälsogruppen vid risk för smittspridning eller ärftliga sjukdo-

mar. 

Uppfödare skall inte medvetet överlåta katt som vid tiden för överlåtande är behäftad med sjukdom eller defekt utan att noggrant informera om 

bristerna. 

Uppfödare skall socialisera och hantera kattungarna, vänja dem vid päls- och klovård, och säkerställa att de får goda hem. 

Uppfödare bör hålla fortsatt kontakt med köparen och vid behov bistå med råd och hjälp 

Burmaklubbens rekommenderade kattungepris är 9000 kr +- 500 kr (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmaklubbens rekommenderade priser för parning. 

1.700 + - 100 kronor per kattunge med ett maxtak på ett kattungepris (9.000 +- 500) 

Belopp för städ/språngavgift avgör hankattägaren samt om/hur många omparningar 

som ingår. 

Det är viktigt att komma överens och skriva avtal innan parning för att det inte ska uppstå meningsskiljaktigheter 

senare. 

Detta är endast rekommendationer och det står var och en fritt att sätta sina egna priser. 
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Returadress: 

Burmaklubben c/o Mary Hellman 

Garpvägen 24 

719 40 Garphyttan 
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S*Globetrotter’s Bernadino (Simba) med mina barnbarn  Bild: Christina Hansson 


