
 

Storsjökatten bjuder in till en kurshelg om genetik i Östersund 
Ulrika Olsson kommer till oss och håller föreläsning om avel och genetik helgen den 2-3 oktober 
2010. 

Vem är Ulrika Olsson? 
Ulrika Olsson är uppfödare av Maine Coon under stamnamnet S*Ylletrollets. Hon är också 
domare men framför allt är hon en eldsjäl med ett stort engagemang för hälsofrågor på katt och 
är den som har startat hälsoprogrammet för Maine Coon. Det är också hon som har startat 
Pawpeds (där vi alla kan lägga in stamtavlor och göra testparningar). Men Pawpeds är inte bara 
en sökmotor för stamtavlor utan också en undervisningsportal och ett bibliotek på nätet. Ulrika 
håller i kurser inom Pawpeds och hon föreläser också om hälsofrågor och genetik. 

Dag 1: PawPeds och Katters färger och färgbestämning 

PawPeds 
Vad är PawPeds? Hur startades det? Hur använder man databaserna och de resurser som hör 
till? Vad finns i PawAcademy på PawPeds? Hälsoprogrammen vi samarbetar om. 

Katters färger och färgbestämning 
Hur ser en bruntabby ut? Hur ser man skillnad på en svartsmoke och en svartsilvertabby 
kattunge? Hur ser en lilasköldpaddmaskad katt ut, etc. Vi går igenom de flesta kattfärger som 
finns. Om så önskas kan det också läggas till en del om hur färgerna ser ut på små kattungar 
och hur de sedan utvecklas, så att man får mer inriktning på färgbestämning av kattungar. 
Kursen kan alltså vinklas mer mot nybörjare eller mer mot uppfödare. 

Dag 2: Färggenetik 

Celldelning, kromosomer, dominant/recessivt, könsbunden nedärvning, polygener, de olika 
färggenerna, lite kort om andra kända gener (pälslängd, öronform, sjukdomar m m), 
genotyp/fenotyp, parningsscheman. 
 
Plats: Sal G1351, Campus Östersund, Kunskapens väg 8 

Tid: 2-3 oktober kl 10-16 (cirkatider). På lördagkväll har vi "After Cat" och äter en bit mat 
tillsammans, den betalar var och en själv. 

Anmälan och kostnad: Anmälan är bindande och sker senast den 16 september 2010 till 
Cherish Gustafsson, tel 063-10 36 36 eller e-post cherish@shaneequas.com. Ange även om du 
vill med på ”After Cat”. För medlemmar i Storsjökatten är det gratis bägge dagarna. Icke 
medlemmar betalar 380 kr för bägge dagarna och i mån av plats. Fika och lunch ingår.  
Betalning för icke medlemmar sker till Storsjökattens Plusgiro 484 97 17-6 senast den 16 
september 2010. Märk betalning med "U.O Östersund" samt ditt namn. 

Varmt välkomna! 


