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ALLMÄN INFORMATION OM
BJÖRKSTAKATTEN
Björkstakatten (BJK) grundades
1985 i Umeå och är en av drygt 50
klubbar runt om i landet som är
ansluten till Sveriges Kattklubbars
Riksförbund (SVERAK) som i sin
tur är ansluten till det europeiska
förbundet Féderation
Internationale Féline (FIFe).
BJKs målsättning är bland annat
att höja kattens status, informera
allmänheten om god katthållning,
ha god kontakt med kattklubbar
inom och utanför Sverige samt
förhindra och motarbeta
djurplågeri.
Genom bl a utställningar och
klubbverksamhet vill vi vidga
intresset och förståelsen för
katten som husdjur.

KLUBBLOKAL
Björkstakatten har flyttat till en
ny klubblokal på Västra
Idrottsallén 4 C, i källaren i andra
flygeln i Hagaborgs Äldrecenter.
Vi har telefon- och besökstid där
på torsdagar mellan kl 19.00 och
21.00. Vi har dock inte öppet
helgdagar eller under
sommarveckorna 25-33.
Där finns ett litet bibliotek med
böcker om katter, kattidningar
och videofilmer. Välkommen att
läsa i lokalen eller låna hem det
som intresserar. Kom gärna förbi
eller ring oss på telefon:
 090-13 86 18.

BJK PÅ INTERNET
Titta in på vår hemsida! Adressen
är:
www.bjorkstakatten.nu
Vi har dator i klubblokalen för
den som inte har tillgång till
Internet men är intresserad av att
se hemsidan.

MEDLEMSFÖRMÅNER
Som medlem i BJK får du . . . rösträtt på vårt årsmöte (ej

stödmedlem). ställa ut din katt på
utställningar anordnade av
SVERAK-anslutna klubbar (ej
stödmedlem). rätt att registrera de
raskattungar som du föder upp
hos SVERAK (ej
stödmedlem). fyra nummer per år av vår
klubbtidning Klösbrädan. inbjudan till alla våra
arrangemang. visa upp din katt på våra
kattvisningar. billigare inträdesavgift på
många av våra aktiviteter. rabatt på kattförsäkring hos
t ex Agria. 10% rabatt på kattillbehör
(ej foder) och 10% rabatt på
kattsand (ej Ever Clean) på
Exotic Zoo 10% rabatt på kattsand (ej
Ever Clean) hos  Zoo-center. rabatt på bl a Brekkies kattmat
hos Västerbottens Lantmän i
Umeå.

OBS! Alla rabatter gäller vid
uppvisande av BJK-
medlemskort!
Observera även att BJK har ett
samarbetsavtal med Exotic Zoo,
som innebär att du som medlem
stöder klubben när du handlar där!
MEDLEMSAVGIFTER 2003
Huvudmedlem 280:-
(över 22 år)
 (Efter 1/7 140:-
Juniormedlem? 150:-
(t o m 22 år)
(Efter 1/7 75:-
Familjemedlem 100:-
Stödmedlem 100:-
SÅ BLIR DU MEDLEM
 Hämta ett inbetalningskort för

postgiro-inbetalning på
Posten. Fyll i ditt namn, din adress
och Björkstakattens
postgironummer:
488 11 41-8. I rutan där det står “Övriga
meddelanden” skriver du
vilken typ av medlemskap
inbetalningen gäller samt
tel.nr och ev. e-postadress. Betala in summan. Inom kort får du ditt
välkomstpaket!

Om du vill veta mer om BJK -
kontakta oss:
Björkstakatten
Västra Idrottsallén 4 C
903 30  UMEÅ
090-13 86 18
E-post: info@bjorkstakatten.nu

ORDFÖRANDE
Jan-Erik Larvia
Djäkneböle 726
905 87 Umeå
090 304 44
Janne_madisons@hotmail.com
VICE ORDF.  Vakant
KLUBBSEKRETERARE
Eva Lindvall
Lummerstigen 15
903 39  Umeå
090 - 13 67 47
sekr@tbjorksakatten.nu
KASSÖR
Lennart Degerliden
Kiselstråket 35
907 42  Umeå
090 - 19 12 58
lennart.degerliden@liberal.se
AVELS- & UTSTÄLLNINGSSEKR.
Kerstin Kristiansson
Skogsvägen 9
918 31  Sävar
090 - 981 43

   kerstin@justcatnaps.com
LEDAMOT
Ethel Henriksson
Snipgränd 18
906 24  Umeå
090-18 91 71
ethel.henriksson@uh20.ac.se
LEDAMOT
Iva Edlund
Vinkelvägen 11
903 20  Umeå
090 - 12 93 57
erik@norrsken.nu
LEDAMOT
Kerstin Boström
Vargvägen 68
906 42  Umeå
090 - 14 09 11
kerstin_bostrom@swipnet.se
LEDAMOT
Eva Falck
Matrosvägen 3
907 42  Umeå
090 - 19 37 52
familjen.falck@umea.mail.telia.com
LEDAMOT
Linda Lundberg
Glädjens gränd 18
903 63  Umeå
090 - 14 86 66
l.lundberg@bonet.umea.se
SUPPLEANTER
Anna Franklin
Kravattvägen 5
904 40 Röbäck
090 - 14 62 44
anakonda99@hotmail.com
Birgitha Andersson
Frejgatan 4 A
911 30 Vännäs
0935 - 103 87
frejgatan.4@vannastv.net

BJK:s STYRELSE 2004
KONTAKTPERSON
FÖR:
Ansvarig  utgivare
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Våra annonsörer: Agria,  Exotic Zoo,
Granngården,  ZooCenter

Ordförande har ordet
Jag vill inleda min första ledarspalt med att tacka för
ert förtroende. Jag ska erkänna att jag hade stora
tveksamheter innan jag till slut tackade ja att kandidera
till posten som ordförande. Delvis berodde detta på
min korta tid här i klubben som medlem, men även på
att det i min mening finns så många kapabla och
erfarna medlemmar med mer rutin av kattverksamhet.
Som relativt ny inom kattvärlden hoppas jag därför på
många bra idéer och förslag av er hur vi tillsammans
ska kunna driva klubben framåt i positiv riktning.
Under den korta tid som jag och min fru varit med i
klubben har vi deltagit i några olika aktiviteter. Bland
annat deltog vi i uppfödarkursen som vi ansåg var
mycket trevlig och givande. Jag vill tipsa alla nya
medlemmar att delta i klubbens aktiviteter eftersom
det är ett jättebra sätt att träffa andra medlemmar och
knyta kontakter. Man kan få varierande tips och råd
vid eventuella funderingar. Detta ömsesidiga utbyte är
enligt min mening en av föreningslivets största
förtjänster.
Den första tiden som ordförande har varit hektisk med
tanke på Björkstakattens utställning och dessutom var
det första gången som jag varit inblandad i ett sådant
arrangemang. Reaktionerna i allmänhet verkar dock
vara mest positiva även om det finns en hel del som
kan förbättras. Detta kommer att diskuteras på
Björkstakattens utvärderingsmöte och därför är det av
hög prioritet att alla som har möjlighet kan närvara.
Tyvärr verkar denna förening bestå av en stor del
passiva medlemmar och med tanke på att dessa
uppgick till 100 i antalet så hade man kunnat förvänta
sig en bättre uppslutning.  Konsekvensen blev istället
en tyngre arbetsbörda för de inblandade. Inför
kommande 2-certs utställning hoppas jag att fler
medlemmar kliver fram eftersom ni verkligen behövs.
Större delaktighet och fler fördelade arbetsinsatser
stärker gemenskapen i vår klubb och detta är något att
sträva efter.  Jag vill passa på att tacka de som hjälpt
till under utställningen och ni har gjort ett
beundransvärt arbete. Utan er hade det inte varit
möjligt att genomföra Björkstakattens 15:e utställning.

Janne Larvia
ordf@bjorkstakatten.nu

Omslagsbild: Ch S*Cat Trick’s Chipi Pepper JW,
ägare Ethel Henriksson. Foto Atelje Sandro,
Umeå.
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Anslagstavlan

Vet du om att du som medlem i
Björkstakatten kan prenumerera billigare
på vår förbudstidning "Våra Katter". För år
2004 är priset endast 175 kr. för sex
nummer. Betala in summan på BJK:s
postgiro 488 11 41 - 8 och ange på
talongen att det gäller prenumerationen.
OBS! Glöm inte heller ditt eget namn
och adress.

Utställnings&Avelssekreterarenpåminner
Kerstin behöver din utställnings-blankett
senast en vecka innan anmälningstiden går ut!Anmälningar till alla utställningar ska alltidskickas till den egna klubbensutställningssekreterare. Anledningen till dettaär att hon med sin signatur ska bekräfta attdu är medlem i klubben, och sen skicka vidaretill arrangerande klubb före anmälningstidens
utgång.

Observera
att det är SVERAK:s senast utgivnablanketter som gäller så kasta allagamla! Nya blanketter kan antingenladdas ned från SVERAK:s hemsidaeller hämtas i klubblokalen.
att även registreringsanmälan ochstamnamnsansökan skall gå via egnaklubbens avelssekreterare och attkvittokopia skall bifogas.
att samtliga blanketter ska skickastill Kerstin Kristianssons hemadress(se sid 2).

Du vet väl om att du kan skicka
in din utställningsanmälan via e-
post till Kerstin K? För att kunna
göra det behövs en fullmakt.
Blanketter och mer information
finns på BJKs hemsida http:/
www.bjorkstakatten.nuViktigt om du anmäler på detta
sätt är att du får en bekräftelse
från Kerstin att hon fått din
anmälan. Om inte, kontakta
Kerstin !!

Ringklocka
Dessvärre har det förekommit att dörren in till vår
klubblokal varit låst under öppettiden på
torsdagkvällar. Det är ju flera andra föreningar som
har lokaler i anslutning till vår, och även om man låst
upp så har det hänt att någon annan låst dörren utan
"torsdagsansvariges" vetskap. Därför finns det nu en
ringklocka; knappen sitter rakt fram när man
kommer nedför trappan och ganska högt upp. Håll
knappen inne minst 5 sekunder så hörs det att någon
vill komma in!

Huskattägare
Ansök om huskattbevis. Blankett finns på
SVERAKs hemsida och i klubblokalen

VINNAREi medlemslotteriet denna gång blevnr 771, Nathalie Sandqvist, somfår ett presentkort på Exotic Zoo.Grattis!
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Aktiviteter under våren 2004

15 april  Kokard-träff
Tillverkning av kokarder. Alla är välkomna, erfarna som oerfarna!
Plats: Klubblokalen kl 19
22 april   Raspresentation - Helig Birma
Träffa vackra Heliga Birmor och dess ägare.
Plats: Klubblokalen kl. 19.
25 april   Utvärderingsmöte efter utställningen
Nu har vi klarat av årets utställning. Vad var bra och vad kunde vi gjort battre? Vi träffas i klubblokalen
och går igenom hur arbetet fungerade före, under och efter utställningen, samt äter lunch.
Plats: Klubblokalen kl.  11.00   OBS TIDEN!!
13 maj  Din katt är väl försäkrad???
Ett samarbetsavtal är tecknat mellan SveLand Försäkringar och SVERAK. Detta ger dig som medlem
möjlighet att teckna en förmånlig försäkring för din katt. Kerstin Kristiansson, ombud för södra
Västerbotten, presenterar de olika alternativ som erbjuds.
Plats: Klubblokalen kl. 19
27 maj  Kokard-träff
Tillverkning av kokarder. Alla är välkomna, erfarna som oerfarna!
Plats: Klubblokalen kl 19

Tack från klubben till
Barbro och Kurt Ivan Lindberg som skänkt
diverse hushållsartiklar
Annie Lundström som skänkt en elvisp
Margateta och Patrik Söderström som lånade
ut sin occicat till beskådning, Simbas riktiga namn
är Fridkullas Baby Sunflower född- 95.
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Protokoll fört vid Björkstakattens årsmöte
den 15 februari 2004 i BJKs klubblokal

Närvarande: Kenneth Eriksson, Anders Björk, Barbro Lindberg, Kurt-Ivan Lindberg, Birgitha Andersson, Erik Edlund, Lena Sjödin,
Birgitta Forsberg, Sven-Arne Jansson, Per Hedenberg, Annie Lundström, Lennart Kristiansson, Jan-Erik Boström, Ida Bodén Tobias
Lundberg, Katarina Wilhelmsson, Janne Larvia, Susanne Larvia, Ethel Henriksson, Anna Franklin, Ylva Eriksson, Sara Björk, Kerstin
Kristiansson, Iva Edlund, Johanna Jonsson, Kristina Asplund, Kerstin Boström, Eva Falck, Nadja Hägglund, Karin Degerliden, Gerd
Andersson, Anna Thrysén, Eva Lindvall, Tommy Sjödin, Lennart Degerliden

§ 1 Mötets öppnande och val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Mötet öppnades av BJK:s ordförande Tommy Sjödin. Till ordförande för årsmötet valdes Hans-Christer Jonsson,
till sekreterare Eva Lindvall.
§ 2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes utan några ändringar eller tillägg.
§ 3 Val av justeringsmän, som jämte ordförande ska justera protokollet, samt tillika vara rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Sven-Arne Jansson och Anders Björk.
§ 4 Fråga om mötet har blivit behörigen kallat
Mötet fann att årsmötet var behörigt utlyst; dels i Klösbrädan nr 4 2003 samt genom utskick av årsmöteshandlingarna
inklusive bilagor till alla medlemmar.
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret
Verksamhetsberättelsen presenterades i sammanfattning av Tommy Sjödin. Några omnämnda aktiviteter som
skett under kalenderår 2004 flyttas till nästa års verksamhetsberättelse. Med den ändringen godkändes
verksamhetsberättelsen.
Resultat- och balansräkningen presenterades av Lennart Degerliden. Vissa avvikelser från budgeten, främst
beträffande kostnader för utställningen, påvisades och förklarades. Inga frågor beträffande de presenterade
dokumenten väcktes och balansräkningen fastställdes enhälligt.
§ 6 Fastställande av verksamhetsplan för år 2004
Verksamhetsplanen godkändes utan anmärkningar.
§ 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
Revisionsberättelsen lästes upp av Sven-Arne Jansson. Beslöts att lägga den till handlingarna.
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den gångna mandatperioden.
§ 9 Frågor väckta av medlemmar
Inga skriftiga frågor hade inkommit innan mötet, inga frågor framkom under mötet.
§ 10 Frågor väckta av styrelsen och revision

a) Fördelning av sponsorpriser erhållna från Exotic Zoo
Frågan ställdes med anledning av en fråga från en enskild medlem till styrelsen tidigare under året. Något
beslut i tidigare årsmötesprotokoll för hur dessa priser ska fördelas finns inte. Beslöts att sponsorpriser från
Exotic Zoo fördelas av styrelsen och prisansvariga vid utställningar efter eget omdöme.

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår samt arvoden
Årsmötet beslutar att medlemsavgiften år 2005 blir oförändrad;  280 kr för huvudmedlem, 100 kr för familjemedlem,
150 kr för juniormedlem samt 100 kr för stödmedlem. Årsmötet beslutar också att inga ersättningar och arvoden
ska utgå.
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§ 12 Val
a)   Ordförande för en tid av 1 år
Jan-Erik Larvia valdes till ordförande för 1 år
b) Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av växelvis 2 år
Lennart Degerliden, Kerstin Kristiansson, Ethel Henriksson och Eva Lindvall omvaldes för 2 år. Linda Lundberg
valdes för 2 år.
c)   2 suppleanter för en tid av 1 år
Till suppleanter valdes Birgitha Andersson och Anna Franklin för 1 år.
d)   2 revisorer – jämte suppleant eller en auktoriserad revisionsbyrå för en tid av 1 år
Omval av Jonny Sandström, Umeå kommun och Sven-Arne Jansson ,samt som suppleant Anders Björk.
e)   3 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år av vilka en ska vara sammankallande
Omval av Sven-Arne Jansson (sammankallande), Per Hedenberg och Lennart Kristiansson.
f)   Delegater till SVERAKs årsmöte
Till att representera BJK på SVERAKs årsmöte 20 – 21 mars valdes Kerstin Kristiansson och Jan-Erik
Larvia. Barbro Lindberg och Birgitta Forsberg valdes som ersättare.
g)   Övriga val
Inga övriga val gjordes.

Kerstin Boström, Eva Falck och Iva Edlund har samtliga ett år kvar av sin mandatperiod.
§ 13 Motioner
Beslöts att de 2 motioner som skickats till SVERAK står kvar.
§ 14 Övriga frågor
Resultat för Årets Björkstakatt 2003 presenterades. 5 katter delade förstaplatsen med samma poäng;
S*Björktassen’s Adonis (Sara Björk), S*Sandvreten’s Remus (Annie Lundström), S*Lycky-Love’s Malibou
(Annie Lundström), S*Cat Trick’s Chipi Pepper (Ethel Henriksson) samt S*Tell Asmar Isaskar (Annika
Ejderlöv).
Tommy Sjödin avtackades för sin tid i styrelsen liksom Kristina Asplund och Ida Bodén.
§ 15 Mötets avslutande
Mötet avslutades av klubbens nyvalde ordföranden.

Hans-Christer Jonsson Eva Lindvall Sven-Arne Jansson Anders Björk
Mötesordförande Mötessekreterare Justeringsman Justeringsman
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Jag heter Janne Larvia och bor med min fru Susanne och våra
barn Timmy och Cecilia 5 och 3 år gamla i Djäkneböle som ligger
ca 1 mil utanför Umeå. Vi blev medlemmar i Björkstakatten i februari
i fjol då vi skaffade vår första skogis. Jag har haft hund i många år
och mitt kattintresse är därför relativt nytt. Min fru däremot har
haft huskatter i många år. Idag har kattfamiljen utökats till fem
skogisar och vår första kull föddes i början av februari i år. Jag har
erfarenhet av föreningsliv dock ej kattklubbar och Susanne har
varit aktiv i ryttarföreningar i flera år. Jag har under min korta tid
i Björkstakatten upplevt denna klubb som positiv och fungerande
vars många medlemmar besitter värdefull erfarenhet och
kompetens. Min förhoppning är att alla människor i klubben ska
kunna samarbeta och genomföra aktiviteter i stor trivselanda och
därmed också öka klubbens attraktion gentemot nya medlemmar.

Hej
Jag heter Birgitha Anderson och bo i Vännäs tillsammans med min sambo Christian,
vi har tre barn Linda 26 år,Marcus 24 år(bor inte längre hemma) och Thim 9 år.
Under hela min uppväxt så har vi haft huskatter i vår familj, sedan när jag bildade
egen familj så har även huskatter varit givna familjemedlemmar.1989 så flyttade vår
första norska skogkatt(Jäsardalens Brosan Jr) hem till oss han gick tyvärr bort vid 10
års ålder, aldrig mer en katt säger man då. Efter det att sorgen har fått ta sin tid så
kommer känslan/längtan att få fylla det tomrum som alltid har varit en given
familjemedlem hos oss.I dag så bor vår undebara norskaskogkatt Milda ma Tildes
Pino Grosso drygt 1 år hos oss och vi ska även få tillökning i vår familj i slutet av mars
då kommer Pinos lillasyster Tyra.

Att åka på utställningar och tävla med katter har inte varit något som vi tyckt känts rätt, hur ska man kunna tävla i detta? Men
efter att ha varit på vår första utställning så kändes det inte alls fel. Hela familjen blev postivt överraskad av hur roligt det var
och Thim tycker det är så intressant, han försöker att lära sej allt från vad domaren säger till att lära sej mer om alla andra olika
kattraser.
Jag blev själv medlem i Bjökstakatten 2001, och fått möjligheten att träffa erfarna kattmänniskor som delar med sej av  kunskap
om våra underbara katter, denna kunskap/respekt för katter  som alla med kattintresse besitter är något som jag som ny
suppleant i Björkstakatten vill hjälpa till att förmedla ut till så många som möjligt.

Hej!
Jag heter Anna och är nu nyvald till styrelsen. Jag bor i Röbäck med min son
Daniel och alla mina katter. 3 st. är skogisar; Bonzo, Kimmy och Oracel, 2 st är
huskatter ; Zimba och Chili. Nästan alla min fritid ägnar jag år mina katter, det
tycker jag är ett stort nöje. Måndag- fredag jobbar jag i ett skolkök. Jag ser
fram enot att jobba och hjälpa till i styrelsen. Det ska bli kul!

Nya i BJKs styrelse 2004

BirgithaAndersson
Suppleant

Jan-Erik Larvia
Ordförande

Anna Franklin
Suppleant
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Kattens fullständiga namn
GIP & EC S*Björktassen’s Adonis, blå brittiskt korthårSmeknamn
NisseTre ord som väl passar in på kissen
Cool, Mysgubbe, Kattungarnas lekfarbror (en som tar väl hand
om kattungarna i huset fast dom inte är hans).
Han spinner också nästan jämtFavoritplats
Katthuset/tunnan matte & husse tillverkat och klösträdet som
står vid fönstret där kan man hålla uppsikt på vad som händer
där ute.
Sen får vi ju inte glömma husvagnen!!Favoritleksak
Vippor av alla sorter, gärna med mycket fjädrar som man kan ta
död på!!

ÅRETS BJÖRKSTAKATTER 2003
2003 har varit ett framgångsrikt år för våra björkstakatter och hela fem katter delar första platsen; en  britt, ett orientaliskt
korthår och tre siameser. Nytt för i år var också att katterna fanns med och presenterades på årsmötet. Stort grattis till alla!

Kattens fullständiga namn
 S*Cat Trick´s Chipi Pepper JW, bruntabbymaskad siamesSmeknamn
PepperTre ord som väl passar in på kissen
Kelen, matglad, snällFavoritplats
tätt intill, ligger ofta och trängs med de andra katterna i en kattpös
lagom stor för en kattFavoritleksak
Leker mest med de andra katterna men vippor är favoriten. Nu
är han dock fullt upptagen med fadersrollen.

Kattens fullständiga namn
IC S*Lycky Loves Malibou, brunmaskad siamesSmeknamn
Bosan, PrinsessanTre ord som väl passar in på kissen
Elegant vacker ladyFavoritplats
DataskärmenFavoritleksak
Små leksaksmöss

Kattens fullständiga namn
S*Sandvretens Remus, brunmaskad siamesSmeknamn
Rune, pojkenTre ord som väl passar in på kissen
Genomsnäll stor gosekattFavoritplats
FamnenFavoritleksak
Lurviga råttor, gärna med ljud
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2 S*Odenkatten´s Elle, SBI 150
Ägare. Ann- Catrine Sandgren

3 IC S*Tell Asmar Hera, ORI 145
Ägare: Annie Lundström

4 IP S*Tell Asmar Imsu Min, SIA 140
Ägare: Annika Ejderlöv
S*Barkli´s Duchess,  NFO 140
Ägare: Barbro och Kurt-Ivan Lindberg
GIC S*Esteticas Ariel, BRI 140
Ägare: Gerd Andersson

5 EC S*Barkli´s Aristo, NFO 135
Ägare: Barbro och Kurt-Ivan Lindberg
IC S*LenLass Felix, NFO 135
Ägare: Kenneth & Ylva Eriksson

6 S*Lingontuvans Giza, NFO 130
Ägare: Susanne & Janne Larvia

Kattens fullständiga namn
IP S*Tell Asmar Isaskar, cremespotted orientaliskt korthårSmeknamn
Birro (efter poeten Peter Birro)Tre ord som väl passar in på kissen·
Elegant, kärvänlig, stoltFavoritplats
På ett element, i hasorna på sin bror Loa, · i
transportburen.Favoritleksak
En gummiboll, brorsan Loa, yllesaker

7 EC S*Tomten´s Bernardh, NFO  125
Ägare: Barbro och Kurt-Ivan Lindberg

8 GIP CH S*Björktassen´s Caruso, BRI  115
Ägare: Sara Björk

9 S*Just Catnap’s Mad Max,  NFO  105
Ägare: Susanne & Janne Larvia

10 IC Afrodite, ORI   95
Ägare: Ethel Henriksson

11 S*Barkli´s Emilia Blue, BUR   90
Ägare: Barbro och Kurt-Ivan Lindberg

12 S*Tofsörats Ynk, CRX   85
Ägare: Karin Jakobson

13 S*Barkli´s Billy the Wondercat, BUR   80
Ägare: Barbro och Kurt-Ivan Lindberg

Kattens fullständiga namn
IC S*Odenkatten's Elle, lilamaskad helig birmaSmeknamn
ElleTre ord som väl passar in på kissen
Vacker, Trevlig och NyfikenFavoritplats
Klösträdets översta hyllaFavoritleksak
Leksaksmöss med 'skrammel' i & papperstussar.

2:a plats

1 GIP EC S*Björktassen´s Adonis, BRI 165
Ägare: Sara BjörkS*Cat Trick´s Chipi Pepper JW, SIA  165
Ägare: Ethel HenrikssonS*Lycky-Love´s Malibou, SIA 165
Ägare: Annie Lundström
S*Sandvreten´s Remus, SIA 165
Ägare: Annie LundströmIP S*Tell Asmar Isaskar, ORI 165
Ägare: Annika Ejderlöv
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BJKi farten

Sixten med matte My Hägglund

Sara Danielsson och Gandalf fiiz
Malin Hedman med sin Tussie

Red Hot Chili Pepper Ägare: Anna Franklin

Chevy  Ägare: Elisabeth Jonsson

Betty Boop  Ägare: Eva LundbergHuskattspresentation
15/4 2004
Till min förvåning var vi bara 2 st som var med förra gången. Vi hade fått 5 st nykomlingar.  Jag hoppas på att
se dom flesta i våran utställning i mars. Vi fikade och så gavs det en presentation av katterna.  Det tycket jag
som huskatts ägare var helkul att det dök upp så många nya. Men kan aldrig få för många av huskatterna!
Elisabeth Jonsson Foto: Kenneth Eriksson och Elisabeth Jonsson

Sixten i närbild!
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BJKi farten

Somalina  S*Beardedtramp NallePuuh (viltfärgad) och
hans son  S*Zomayalis Ohlle Oktan (sorrel). Ägare Britt-
Marie Marklund.

 FIN*Nebuankhet Cordia Coeruleus, blå abessinier.
Ägare  Anna Källström.

S*CosyCreek´s Bellatrix, viltfärgad abessinier. Ägare
Margareta Söderström..

Foto: Kristin Stenmark

Vill Du presentera din katt i Klösbrädan?
Den behöver inte ligga på  någon 10-i-topp-lista, (bara din egen).
Skicka in en bild och en kort presentation.

Raspresentation
Abessinier & Somali
Tack till Absolut Kattklubb som visade upp sina
vackra aby- och somalikatter en torsdagskväll i
juletid i klubblokalen. Kristin Stenmark berättade
om raserna och svarade på besökarnas frågor.
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Öppet hus i klubblokalen

BJKi farten

Raspresentation
Ragdoll

En av de kallaste dagarna i januari visade några av klubbens
ragdollägare upp sina katter för en stor publik. Marina och
Camilla Sommarlund berättade om rasens historia, de olika
färgvarianterna och annat av intresse.

Camilla,Kerstin Boström med sin stiliga ragdollhane Mozart
samt Marina.

En brun colorpoint visas upp av
Maria Jansson.

För första gången har vi haft ett katt-expo i vår egen lokal. Den 31 januari närmare bestämt. Trots rykande
snöstorm kom besökarna i en strid ström och trängseln var stundtals stor. Förutom att beskåda alla katter av
13 olika raser plus läng- och korthårig huskatt kunde man köpa kaffe med hembakt bröd, äta varm korv
och pröva lyckan i lotteriet. På nästa sida finns några bilder från expot.

Foto: Kerstin Boström
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BJKi farten

Foto: Sara  Björk och
Kerstin Boström

Den yngsta deltagaren, skogkattungen
Querenza, 4 månader. Ägare: Kerstin och Mia
Kristiansson

Birmaflickorna Vilda Hilda och Maja
Piraja, ägare Catrin Bergkvist

Huskatten Tussan, ägare Hampus Björk.

Lilla Du, långhårig huskatt. Ägare: Monica
Johansson

Många intressanta
sovställningar förekom!

Plira, perser. Ägare: Eva Falck
Electra, cornish rex. Ägare Ann
Englund

Tusse, norsk skogkatt. Ägare Eva
Lindvall

Burmor och Balines. Ägare Barbro
och Kurt-Ivan Lindberg Beryll Silver, brittisk korthår. Ägare

Monica Jonsson
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1 S*Cat Trick´s Chipi Pepper JW, SIA
Ägare: Ethel Henriksson, BJK 231,2

2 EP Röklands Zhongguie Cider, SIA
Ägare: Rithwa Nygren, MEK 230,78

3 IC S*Lycky-Love´s Malibou, SIA, n
Ägare: Annie Lundström, BJK 230,24

4 IC Frode son af Solve (N), PER
Ägare: Susanne Holmgren & Matz Klang , NOS 221,72

5 GIP EC S*Björktassen´s Adonis, BRI
Ägare: Sara Björk, BJK 208,98

6 EP Röklands Deineira, SIA
Ägare: Rithwa Nygren, MEK 200

7 Monecero´s Tiny Tessie, PER
Ägare: Susanne Holmgren & Matz Klang, NOS 198,25

8 EP S*Black Islands Trixi, SBI
Ägare: Lage Hedström, NOS 195

9 IP S*Tell Asmar Isaskar, ORI
Ägare: Annika Ejderlöv, BJK 185,4

10 EP SW´03 GIC S*Sunlands´s Amigo, SBI
Ägare: Sylvia Johansson & Ove Nordin ,SUK 184,57

11 CH SW´03 S*Nordix Sharon JW, NFO
Ägare: Eva Flodin, SUK 172,24

12 GIC S*Esteticas Ariel,  BRI
Ägare: Gerd Andersson, BJK 165

13 IC S*Tell Asmar Hera, ORI
Ägare: Annie Lundström, BJK 151,74

14 IC (N) Honey Hill´s Dom Perignon, MCO
Ägare: Marina Staberg & Pär Olsson, SÖK 147,38

15 S*Bonneas Max, BEN
Ägare: Jeanette & Mats Hedman, NOS 120

16 S*Sandvreten´s Remus, SIA
Ägare: Annie Lundström, BJK 115,55

17 IP S*Tell Asmar Imsu Min, SIA
Ägare: Annika Ejderlöv, BJK 115

18 IC Afrodite, ORI
Ägare: Ethel Henriksson, BJK 50

Bäst i Norr 2003



17Klösbrädan 1 - 2004

InfoSVERAK

Officiell adress
SVERAKs  kansli
Åsbrogatan 33
504 56 Borås
033-10 15 65,  fax 033-10 08 99
e-post sverak@sverak.se
Förbundets hemsida:  www.sverak.s

Nya medlemmar

Välkomna!

ÄGARÄNDRING AV KATT
Från och med 1 januari 2004 gäller följande:
Uppfödare/förutvarande ägare skall vid försäljning/
överlåtelse fylla i ägarändringsintyget som medföljt
stamtavlan, eller skriva ett egenhändigt intyg om ändring
av ägare. Detta intyg skall sändas till SVERAKs kansli
för registrering av ny ägare.
Kattens namn och registreringsnummer samt ny ägares
namn och adress skall anges. Både uppfödare/tidigare
ägare samt ny ägare skall underteckna ägarändring för
att ändring skall registreras och för att aktivt godkänna
att namn/adressuppgifter registreras i SVERAKs
databas. Säljs katt till annat förbund skall transfer
begäras.
NY  LAG om hållande av bl.a. katt
Undantag från kravet på tillstånd enligt §16
djurskyddslagen (1988:534) för hållande av bl.a. katt:
6§ Samtliga verksamheter med katt undantas från kravet
på tillstånd fram t.o.m. 31 december 2004. Från och med 1
januari 2005 undantas följande verksamheter

1. hållande av katter upp till 12 månaders ålder samt
hållande av färre än 10 katter över tolv månader.
2. uppfödning av färre än 3 kullar per år.
3. försäljning av katter från färre än 3 kullar per år av egen
uppfödning.
4. försäljning av färre än 3 katter per år från annans
uppfödning.
5. förvaring och utfordring av färre än 4 katter.
Läs mer på jordbruksverkets hemsida, www.sjv.se

Agneta AnderssonPetra BergmanAnna-Klara BlomAnnchristine BurmanÅsa BurströmDaniel BäckströmElias DahlinKristina Engblom SundbaumJonas ErikssonNina FalckAnders FjällströmErik ForsellMaj-Britt FranssonHanna GranbergMia-Marie GranbergElin HedströmLouise HernanderZandra HögbergMia Höglund

Ida JanssonTanja JanssonCarina JohanssonMagnus JohanssonChrister JohanssonLars JohanssonStefan JonssonMarita JunebladhSirkka JärvinenSigurd KarlssonMaria LaestanderEva LundbergMaria LundqvistLinnea LövgrenHelena Mogren JönssonRosita NilssonJenny NilssonIngrid Nordgren

Björn NordströmMaria NybergAnna OlssonTanja Pohl ÖstebroElin QuistJessica RenlundNiklas SandbergBengt SandgrenViktoria SandlundHanna SandströmKristina SandströmHelena Sundkvist GarnelisMargareta SundlingRosie TrappTherese WestbergKarin ViklundSara Vikström
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Titelkatter

Internationell premier
S*Katrinelund,s Mozart, RAG n03
Trondheim 2004-03-20
Ägare: Kerstin Boström

Grand International Champion
S*All-Hairless Duchesse, SPH f 09 33
Umeå 2004-03-28
Ägare: Maria Norberg

Champion
S*Cat Trick’s Chipi Pepper JW, SIA n21
Umeå 2004-03-28
Ägare: Ethel Henriksson

VASSOLEN
Den vassa klon
och den skarpa tanden
kan rispa huden
och sarga handen.
Men den lena pälsen
och den mjuka låten
kan trösta sinnet
och dämpa gråten.

ALLA OCH EN
Solkatt och månkatt
och spinnande vän!
Så många du varit
men ändå blott en!
En enda av alla
som varit mig när.
Och denna ende
jag håller just här.
Holger Levin
Solkatter- Glimtar i ord och bild
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I början av sommaren blev jag kasterad och här är min
berättelse om hur det var. Jag hoppas att jag med hjälp av
den kan lugna andra katter som ska göra samma sak och
oroliga hussar/mattar.
Redan kvällen innan började jag ana ugglor i mossen när
matte tog bort min mat. Nästa morgon började med att jag
hade det jättemysigt under sängen. Men jag blev störd av
att matte började locka på mig med hjälp av favoritleksaken.
Den kunde jag förstås inte motstå och vips så satt jag i
transportburen. Sen bar det i väg. Matte bar ut mig ur
lägenheten, nedför trappen och ut . Sen gick matte med mig
en bit, efter en liten stund ställde hon ner mig och verkade
vänta på nått. Efter tag kom det nått som lät jättehögt!! Det
var långt och matte klev på. Detta kallades visst för buss.
Matte satte ner mig på ett av sätterna och bussen började
att åka.
Det var inte så farligt att åka buss, men jag ”tjöt” ändå
upprörd flera gånger bara för att matte skulle veta att jag var
med. Det var ganska mysigt att ligga i buren och spanna in
alla andra tvåbenta som också åkte. När bussen stannade,
efter ett tag, så klev matte av och gick en lång stund. Tillslut
var vi framme vid Djursjukhuset och då kännde jag igen mig
för där har jag varit förut för att ta sprutor (känndes inte alls)
och för att bli undersökt (det var inte alls kul att bli klämd
över hela kroppen).
Väl inne så lämnade matte över mig till en främmande
människa och gick sin väg!! Har ni hört, hon lämnade mig
ensam!! Det var faktiskt lite hemskt måste jag säga, men
det var i alla fall snälla människor som jag träffade, så efter
ett tag så lugnade jag ner mig. Jag kommer inte ihåg så
mycket mer sen, för helt plösligt blev jag jättetrött och
somnade…..
När jag sen vaknade så var jag hemma igen och hade ganska
ont på magen. Jag var jättetrött och det gick bara runt i
huvudet på mig, jag kunde inte gå, jag bara ramlade. Jag
hade också kissat på mig.
Matte hade lagt mig i badrummet, men där ville ju inte jag
ligga, så jag kämpade mig till sovrummet och in under sängen
för där kännde jag mig tryggare. Jag somnade där. Vaknade
av att matte la mig åter på badrummsgolvet. Då blev jag
faktiskt lite arg. Här hade man kämpat för att ta sig under
sängen och så blir man flyttad till badrummet igen. Jag
ragglade åter till sovrummet och under sängen och då fattade
matte äntligen, och jag fick ligga kvar där.

Jag försökte gång på gång att gå, men jag bara ramlade och
somnade om på fläcken. Matte bar mig tillbaka till platsen
under sängen. Efter ett tag så slutade hon upp med att bära
mig tillbaka mig, jag fick somna där jag ramlade….
När matte och husse hade lagt sig för natten så la jag mig i
samma rum. När jag låg där fick jag syn på strumplådan i
byrån. Där är det jätteskönt att ligga…. Så jag tog mig dit,
öppnaden försiktigt byrålådan och försökte hoppa upp i
den. Men det gick inte!! Mina ben lydde mig inte, så jag
fastnade på kanten och dinglade där med halva kroppen i
lådan och resten utanför. Det gjorde så ont i magen, så jag
var tvungen att skrika Matte vaknade förstås och for upp
som en raket ur sängen när hon såg mig digla på kanten till
strumplådan. Hon tog ner mig därifrån. Hon la mig tillbaks
där jag först låg och där somnade jag också. Sov väldigt
skönt.
Nästa morgon vaknade jag av att husse låg och kelade med
mig. Han sa att jag var en jättesöt kissemisse, att vi hade
gjort det hela för det var det bästa för mig och att jag skulle
pigga på mig. Lätt för han att säga!!
Jag kände att kroppen känndes mer normal nu, benen lydde
mig, men jag var lite stel. Jag tog några korta promenader
och sen satte jag mig ner ett tag och villade. Så såg jag en
härlig platspåse och den kunde jag verkligen inte motstå….
Så jag lekte lite med den, till mattes stora förtjusning!!!
Under dagen låg jag och mös i elementsängen och matte
kom och tittade till mig regelbundet. Det kliade i såret så det
kunde jag inte låta bli att slicka på, men jag gjorde det i smyg
så att inte matte skulle se det. Hon hade minnsant talat om
att skulle jag skulle slicka på såret så skulle kragen åka på!!
Och vem vill ha det??!!. Mot kvällskvisten åt jag lite mat och
drack lite vatten. Matte blev så glad när hon såg det och
ännu gladare när jag besökte lådan.
Dagen efter var jag helt återställd efter operationen. Jag lekte
och hade jättekul. Det gick en tid och sen kom då dagen då
stygnen skulle tas. Matte och husse hade fått för sig att de
skulle försöka göra det själva, men gick jag verkligen inte
med på frivilligt, så jag tjöt i högan sky så fort husse närmade
sig min mage.
Det blev inget av det hela, skönt………. Så nästa dag bar
det av igen. I ett huj for jag in i transportburen och så i väg.
Att ta bort stygnen var inte alls kul, det gjorde ont!! Husse
höll i mig framkroppen, medan vetrinären klippte bort mina
stygn, men det var skönt att bli av med dom. Fast skönast
var det att krypa in i transportburen igen!!
Så här var det  när jag kastrerades. Jag måste erkänna att det
har varit lite jobbigt faktiskt, men nu när det över så känns
det riktigt bra.
Ha det så gott alla missar och mattar/hussar där ute.
// Maja genom matte Henny Eriksson

Hej alla 4-benta och 2-benta vänner!!
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Det var med en massa pirr i magen som jag och min dotter
Elma packade väskorna i september. Vi gjorde i ordning
Mimmi och hennes dotter Duchesse inför resan ner till
Kristianstad och MästerKattens utställning. Vi fick kliva
upp tidigt för att hinna med flyget till Stockholm. Tänk om
taxin inte kom i tid! Men den kom i tid tack och lov.
Incheckningen på flyget gick utan några som helst problem.
Katterna som har flugit förr tyckte det inte alls var något
konstigt att vara i sina transportväskor, tvärt om. Om dom
står dom framme här hemma så dyker de ner i dom och

lägger sig för att sova i dom. Det är nästan omöjligt att få
upp dom.
Hur som helst så fick vi byta plan på Arlanda. Oj, vad det är
stort. Tur att vi fick hjälp. Katterna sa inte ett pip, när vi
skulle flyga med Kristianstadsplanet, som var ett bullrigt
propellerplan, tyckte kissarna inte att det var allt för roligt.
Vi kom fram tidigt på fredag förmiddag och vår taxi stod och
väntade på oss. Det var med pirr i magen vi åkte in till
Kristianstad. Vad var det för typ av hotell jag hade bokat
tro? Pratade alla som taxichauffören? Ja då skulle jag få det
svårt att förstå dom. Skånska är inte den enklaste dialekten
att förstå, tycker jag.
När vi åkte hemifrån, var det nollgradigt, så det blev en tunn
täckjacka som jag tog på mej.. Men när vi kom ner så gick
folk i shorts, och det var 19 grader varmt. Snopet att det
skulle skilja så mycket emellan. Väl framme visade sig att
hotellet låg mitt i centrala stan, och att Old Fellows (orden)
hade sina lokaler i våningen ovanför själva hotellet. Det var
inte det nyaste och fräschaste hotellet, men det hade
mycket charm. Det var stora luftiga fönster, högt till tak och
fina möbler.
När vi hade packat upp var klockan bara 10.30. Katterna
hade fullt upp att kolla in allt som fanns där. Jag sa till att vi
behövde frukost redan 5,30 på morgonen efter. Sen så

bestämde vi oss för att kolla lite på stan. Oj, vad många
konditorier det fanns där. Vi köpte med oss lite godis och
andra onyttigheter till hotellet. Middagen intogs på
restaurangen som låg alldeles närmast granne med hotellet.
En grekisk restaurang! Jag blev så glad eftersom jag gillar
grekisk mat. Tyvärr visade sig att maten var alldeles för hårt
stekt. Kvällen tillbringade vi framför teven med en massa
onyttigheter.
Jag hade svårt att sova den natten, det flög en massa fjärilar
i magen. Hur skulle det vara att ställa ut här nere tro? Inte
kände jag någon här förutom en tjej som jag har chattat
med en massa gånger på ett kattforum. Skulle vi skulle få
långtråkigt, att det är kall lokal. Tänk om, tänk om… Många
tankar surrade i huvudet den natten. Jag steg upp vid 4,
och badade katterna och gjorde dom i ordning. Tur att sånt
går fort. Undra vad Mimmi skulle säga att vara på
utställningar två helger på raken. Helgen innan hade hon
varit i Norge och tagit sitt cert där. Vi gick ner till frukosten
restaurangen. Där var det vackert dukat men jag var
alldeles för nervös för att kunna äta. Domarna vi skulle ha
var Eric Reijers på lördagen och Ad de Bruin på söndagen..
När vi kom fram till Folkets Park, visade det sig att det var
en superlokal! Veterinärbesiktningen och incheckningen
gick jättefort eftersom vi bara hade en framför oss.
Det var burplacering, och vi fick jättefin placering mitt emot
scenen där panelen skulle hållas. Tänk en utställning med
parkettgolv, stora panoramafönster med en vacker trädgård
utanför, och strålande solsken hela helgen.
När vi hade gjort i ordning buren och släppt in katterna, så
bjöd klubben på kaffe/te/saft med kakor och bullar.
Klubben hade även ordnat sand till alla katterna. Jag
anmälde till informationen att Mimmi kunde ta titel denna

En skåneutställning eller hur den första Sphynxen i SVERAK blev GIC
Text:  Maria Norberg    Foto: Sabina Engler

Mimmi och Eric Reijers

Mimmi
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dag. Nu började fjärilarna att lägga sig, det verkade bli en
underbar utställningsdag!
Det var Mästerkattens 10-års jubileums utställning. Det
fanns fyra olika affärer eller försäljare i lokalen. Oj, vad
mycket fint det fanns att köpa där. Synd att man inte hade
bil med sig för det fanns superbilligt Ever Clean-sand där.
Katterna verkade trivas i sin bur och med sin nya
burklädsel.
Utställningen började med några Burmillor som skulle ha
avelsgodkännande. Det var roligt att få se dessa katter live.
De verkade vara väldigt trevliga katter. Folk var öppna och
trevliga samt väldigt positiva till mina katter. Sabina, hon
från kattforumet, visade sig vara en supertrevlig tjej. Det var
så skoj att få se hennes Ocikatter,  som jag bara sett på bild.
Hennes mamma var också med och ställde ut sina
Perserkatter.

Bedömningarna flöt på. Domarna visade sig vara ifrån andra
länder så man fick träna upp sin engelska. Så var det dags,
det var tur att jag inte skulle bära mina katter. Domaren
började med Mimmi klämde, kände, kollade och snodde runt
henne flera gånger. Det kändes som en evighet. Tänk om
hon inte fick sitt cert, eftersom hon kunde bli Grand
International Champion! Eric gick och hämtade en annan
domare och de började diskuterade på holländska. Jag
önskade att jag förstod vad de sa. Men till slut så bad Eric
att få tala med ägaren av katten. Hjälp, tänkte jag. Vad är det
nu då? Han undrade hur jag hade fått henne så ren och fin,
eftersom hon enligt honom var i superkondition. Ja på en
sphynx så döljs ju inget av någon päls. Nu var det
Duchesse tur. Tur att jag hade Elma som hjälpte mej och
assistenten, eftersom jag fick hålla i Mimmi under Duchesse
bedömning, som kändes som en evighet. Det syntes att han
gillade även henne, och bägge fick sina cert. Skönt! Jag

blev så glad! Mimmi är första sphynxen i SVERAK som
blivit GIC.
När det blev dags för uttagning till panel, fick Elma visa upp
Duchesse. För en 11-åring så är det något speciellt, att få
stå där med sin katt, bland alla andra katter, och tävlade om
vem som ska få bli NOMinerade till panel. Domaren valde
bort katt efter katt. Till slut var det 3 katter kvar, och 2 av
dom var mina! Det blev Mimmi, som han nominerade den
dagen! Han sa, att det inte berodde på att det var en
Sphynx, utan att hon var så mycket bättre än de andra
katterna den dagen. Gissa om vi blev glada?! Vi fick en
jättefin NOM-pokal.
Nu var det dags för lunch, vilken vi intog i utställningens
cafeteria. Efter lunchen, väntade vi med spänning panelen.
Det var 5 honor som skulle gå mot varandra. Mimmi blev
slagen av en katt, som blev BOB den dagen, men vad
gjorde det. Vi hade haft en underbar utställningsdag. Väl
tillbaka på hotellet åt vi och såg lite på tv. Sedan stöp vi i
säng och sov gott, hela natten.
Vi fick sova lite längre nästa morgon, då vi inte behövde
vara där lika tidigt som förra dagen. Däremot behövde
katterna badas, innan vi åkte till utställningen.
Efter att vi installerat katterna i buren och fikat, gick vi och
hämtade ut gratis kattmat, som alla utställare fick båda
dagarna. Det var Mimmis favoritmat.
Så var det dags för ny domare och nya bedömningar. Det
var Mimmi som var först ut, även denna dag. Plötsligt ringer
min mobil! Jag hade glömt att stänga av den. Hjälp! Inte fick
jag tyst på eländet heller. Domaren log, och sa ”det blir nog
poängavdrag”. F*n tänkte jag, men sen så skrattade han.
Han såg hur nervöst och desperat jag försökte stänga av
den. Mimmi fick sitt första CACE, och Duchesse fick sitt
CAGCIB. Även denna gång så tog domare upp båda mina
katter, inför NOMineringen, + några DRX katter. ”Today I
have many hairless, and almost hairless cats for the
Nomination”, sa han. Vi kunde ju inte annat än hålla med.
Elma hade, efter gårdagen, blivit ett riktigt proffs på att hålla
en Sphynx rätt. Denna gång blev det Duchesse som slog
sin mamma, och alla andra honor. Hon fick en fin NOM-
pokal och en massa gratulationer från andra utställare. En
kvart efter att bedömningen var avslutad så hängde
bedömningssedlarna och kokarderna på buren.
Även denna gång blev min katt slagen, av den katt som
blev BOB. Det var den första utställning jag har varit på, där
panelen fick parad, discomusik och hade en discoboll som
förgyllde panelen. Hela utställningen slutade kl 16.30. Vi
ångrade inte en sekund, att vi åkt till Skåne för att ställa ut.
Vi fick ju två nomineringar, cert och pokaler med oss hem.
Elma fick träffa sin farfar, som hon inte träffat på många år.
Resan hem gick jättebra. Väl hemma, så var vi redan sugna
på ny utställning. Nu ser vi fram emot våren och sommaren
med nya utställningar.

Duchesse kramar om Ad de Bruijn när han Nominerade
henne
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Vad innehåller p-piller och p-sprutor?
P-piller och p-sprutor innehåller samma typ av ämnen,
gestagener. Gestagener kallas också dräktighetshormoner, och
det viktigaste gestagenet är progesteron.
Progesteronnivåerna i blod är höga under dräktighet hos både
hund och katt. Den vanligaste orsaken till behandling med
gestagener är att förhindra löpning. P-piller och p-sprutor
innehåller konstgjorda, syntetiska gestagener. Dessa
syntetiska gestagener är inte identiskt lika progesteron. P-
piller ges, beroende av orsak till behandling, varje dag eller
med några dagar till en veckas mellanrum. Effekten av p-
sprutor  varar under en längre period och de ges med flera
månaders mellanrum.
Hur fungerar p-piller och p-sprutor?
När man ger p-piller påverkas djurets hjärna att tro att katten
eller hunden är dräktig. Äggstockarnas cykliska aktivitet avtar,
inga ägg mognar eller avlossas och djuret löper inte.
Dräktighetshormon påverkar naturligtvis också andra delar
av kroppen, oftast på ett för dräktighet ändamålsenligt sätt.
Livmoderslemhinnan blir tjockare och dess körtlar blir
kraftigare. Även körtlarna i juvret påverkas.
Dräktighetshormon kan ibland motverka effekter som
löpningshormon (östrogen) har. Man har till exempel sett att
vissa typer av epileptiska anfall, som är östrogenberoende,
hämmas av dräktighetshormon. Dräktighetshormon har också
en lugnande effekt. Dessutom blir ämnesomsättningen
effektivare, aptiten ökar och lusten att röra sig tenderar att
minska. Slutligen kan man se en milt
urindrivande effekt.
Om man ger dräktighetshormon till handjur motverkas
effekterna av hanligt könshormon (testosteron).

HONKATT
Varför ger man katten p-piller?
Katter behandlas med p-piller av olika anledningar. Ofta vill
man förhindra dräktighet under en kortare eller längre period.
Med hjälp av p-piller kan man delvis styra när på året
kattungarna ska födas. Men många katter behandlas även om
de inte har tillfälle att möta någon hankatt. Då är det ofta ett
kraftigt löpningsbeteende man vill förhindra. Många honkatter
har starka löpningssymtom och deras kondition kan, om de
löper ofta, snabbt försämras.

Generellt bör man undvika att behandla avelsdjur med
gestagener, men i fallet med en katt med ofta förekommande
och kraftiga löpningar kan det vara nödvändigt.
P-sprutor är oftast inte lämpliga att använda till avelskatter
eftersom det förekommer att katter gör längre
löpningsuppehåll efter behandling.
Finns det alternativ till p-piller?
Om man inte ska ha katten i avel är kastrering ett alternativ,
vilket innebär att äggstockar och livmoder opereras bort. Detta
är det säkraste sättet att förhindra att katten blir dräktig.
Dessutom undviker man en del sidoeffekter som kan uppstå
vid långtidsbehandling med p-piller.
För avelskatter finns inget egentligt alternativ till p-piller. Om
man vill få dem att löpa mer sällan kan man försöka framkalla
ägglossning, till exempel genom parning med en steril hankatt
eller genom att föra in en ren bomullstops längst bak i vagina.
Om katten får ägglossning tar det cirka 1,5 månad tills hon
löper igen.
Har p-piller några biverkningar?
Den vanligaste biverkningen av p-piller är viktökning - en
kombinerad effekt av att katten äter mer och rör sig mindre. En
del katter förändras också i temperamentet.
Behandling med p-piller och p-sprutor kan i enstaka fall orsaka
en förstoring av hela eller delar av juvret, både hos han- och
hondjur. Detta går oftast över utan behandling, men om
förstoringen är kraftig kan man behöva uppsöka veterinär.
Om man regelbundet under flera år behandlar katten med p-
piller ökar risken för både godartade och elakartade
juvertumörer. Kastration minskar risken för juvertumörer,
framför allt om man kastrerar katten före två års ålder.
Ett av de största problemen vid behandling av avelskatter
med p-piller är livmoderstörningar. Dessa uppkommer på grund
av p-pillrens effekter på livmoderslemhinnan. För att i största
möjliga mån undvika dessa bör man
1. aldrig använda p-piller för att avbryta löpning hos avelskatter
2. ge så hög dos att löpningsbeteendet helt undertrycks.
Standarddosen är en tablett i veckan. Vissa katter kräver högre
dos: en tablett var tredje till var fjärde dag eller två tabletter en
gång i veckan. Det är viktigare att kattens löpningsbeteende
är helt nedtryckt än att p-pillerdosen är så låg som möjligt.
Kan man ge p-piller i nära anslutning till parning och
dräktighet?
Det brukar inte vara några problem att para katten på första
löpningen efter att man har avbrutit p-pillerbehandlingen, och
detta är ofta den mest praktiska lösningen. Om katten har
stått på p-pillerbehandling under en lång tid före parning kan
det ha blivit så kraftiga förändringar i livmoderslemhinnan att
katten får svårt att bli dräktig eller att vidmakthålla en påbörjad
dräktighet. Av den anledningen rekommenderas inte långa,
sammanhängande p-pillerbehandlingar till avelskatter. Om man
ändå behandlar en avelskatt under längre tid bör man försöka
ge livmodern möjlighet att normaliseras innan man parar

Kan man ge p-piller och p-sprutor till hundar
och katter som ska gå i avel?
av Bodil Ström Holst
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katten. Det kan uppnås genom att man slutar med p-piller
under vintern, när många katter har ett naturligt
löpningsuppehåll. Under dräktigheten ska man naturligtvis
inte behandla katten. Detta kan ge upphov till missbildningar
i könsorganen på
fostren, och katten får vanligen också problem med att
förlossningen inte kommer igång. När digivningen har kommit
igång kan man behandla katten. Detta är framför allt aktuellt
för lösgående utekatter, som annars kan bli parade under
denna period. Helst ska man dock undvika detta på avelskatter.
Livmodern bör ges möjlighet att återhämta sig först.

HANKATT
Varför ger man hankatter p-piller?
Till hankatters könskaraktär hör urinmarkering på oönskade
platser, högljudda jamningar och ibland aggressivitet. Detta
är en anledning till att hankatter som inte ska gå i avel vanligen
kastreras. Det är också anledningen till att avelshanar ofta
hålls i en separat byggnad
eller i ett separat rum. Det finns dock fall när ett sådant
särskiljande av avelshanen inte är möjligt eller önskvärt. Olika
medicinska behandlingar kan då prövas för att kunna hålla
hanen i avel. De preparat som används mest i Sverige är
gestagena hormoner, det vill säga p-piller eller p-sprutor. Ofta
krävs p-sprutor för att man ska uppnå önskad effekt. Hur ofta
man behöver ge sprutorna varierar från katt till katt, men det
brukar bli ungefär var fjärde månad.
Påverkar p-sprutorna fruktsamheten?
En biverkning efter p-sprutor är att katterna kan få sår vid
injektionsstället, en annan är juverförstoring. Gestagenernas
effekt på fruktsamheten är beroende av dosens storlek. Ofta
kan hankatter som behandlas med p-sprutor fortsätta att gå i
avel med goda resultat. En viss negativ effekt på
spermakvaliteten kan dock ses även med de doser som
används för att dämpa hankattsbeteendet. Detta kan leda till
fruktsamhetsstörningar hos katter som har fått upprepade
injektioner. I vissa fall ses också sänkt könsdrift.
TIK
Kan man behandla avelstikar med p-piller eller p-sprutor?
Unga tikar och tikar som är avsedda att användas för avel bör
inte behandlas med dessa preparat. Andra tikar kan ges p-
piller eller p-sprutor. P-piller ges om man vill uppnå en kortvarig
förskjutning av löpningen och p-sprutor ges om syftet är att
skjuta upp löpningen en längre tid.

Om tiken har sjukdomar i livmodern, juvertumörer, sockersjuka,
hypothyroidism (låg halt sköldkörtelhormon i blodet) eller är
dräktig ska hon inte behandlas med gestagener. Kastration
kan då vara ett bra alternativ. Bieffekter av kastration är
emellertid urininkontinens (11 procent), försämrad päls, torr
och flagig hud samt viktökning. Förändringar i temperamentet
kan förekomma. Vissa djur blir lugnare, andra blir mer aktiva
eller mer aggressiva.
HANHUND
Behandling av godartad prostataförstoring
Godartad prostataförstoring är mycket vanligt förekommande
hos hund. Kirurgisk kastrering är den effektivaste
behandlingsmetoden. Vill ägaren inte låta kastrera hunden är
p-sprutor en vanlig behandling. Med de doser som vanligen
används har man inte sett någon negativ effekt på spermans
kvalitet.
Behandling av beteendeproblem
Liksom hankatter kan hanhundar bete sig olämpligt, till exempel
att de rider mot olika föremål eller människors ben, visar
aggressivitet mot människor eller mot andra djur. Om ägaren
inte vill kastrera sin hund, eller i de fall kastrering inte får
någon effekt, kan gestagenbehandling vara ett alternativ.
Gestagenerna har ibland, men inte alltid, en mycket god effekt.
På både hund och katt är det både gestagenernas lugnande
inverkan och det faktum att de sänker halterna av hanligt
könshormon, testosteron, i blodet, som man utnyttjar. En
grundlig genomgång av gestagenbehandling av hanhund,
skriven av leg vet Annette Andersson, finns att läsa i Doggy-
Rapport 2/01.
Sammanfattning
Avelsdjur ska inte hormonbehandlas i onödan.
Gestagenbehandling av avelstikar bör därför undvikas. Om
avelskatter har kraftiga löpningssymtom kan p-
pillerbehandling vara nödvändig. Man bör dock aldrig
använda p-piller för att avbryta en löpning, och man ska alltid
se till att löpningen är ordentligt undertryckt. Hanhundar med
prostataförstoring kan behandlas utan att fruktsamheten
påverkas. Även hankatter kan behandlas med gestagener för
att minska ett uttalat hankattsbeteende. Vid långvarig
behandling ökar risken för att hankatternas fruktsamhet
påverkas negativt.
Veterinärmedicine doktor BODIL STRÖM HOLST arbetar
vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala.
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Kommunens Miljö- och hälskoskyddsnämnd har startat ett samarbete med  bl.a.
Djurskyddsföreningen i Västerbotten  och BJK, för att utarbeta en "kvalitetsdeklaration för
djurtillsyn". Dokumentet ska på ett enkelt och tydligt sätt tala om vad som förväntas av
verksamheten. Arbetet ska ha ett brukar/kundfokus och kräver ett trepartssamarbete mellan
ansvarig nämnd-verksamheten och de som verksamheten relaterar till: alltså Umeåborna.  Samtliga
verksamheter i kommunen kommer att utarbeta liknande deklarationer.
Ett första möte har hållits och betoningen las på nämndens kompetens och tillgänglighet, en dialog
mellan de inblandade parterna och att man i djurtillsynen arbetar med en helhetssyn.
Om djur far illa kan du anmäla detta till nämnden. Du får vara anonym! Joakim Linder, 090-
161675, hälsar att de inte har tid med att ringa tillbaka för att få svar på eventuella påföljande frågor
så ring gärna upp igen om du vill veta hur det går med "ditt" fall och för att svara på vidare frågor.
Det är också viktigt att du gör anmälan så snart du upptäckt missförhållandena, vänta inte! Att
utreda ett fall efter flera år är mycket svårt. Kommunen inspekterar all djurhållning men mindre
enheter oftast efter anmälan.
Djurskyddsföreningen i Västerbotten har en egen jourtelefon: 090-14 21 11
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I denna spalt svarar veterinär Lars Göransson på frågor från
BJKs medlemmar angående kattens hälsa. Skicka in din fråga
till Klösbrädan, så vidarebefordrar vi den till Lars. Du får vara
anonym i tidningen, men redaktionen måste få ditt namn.
Redaktionen förbehåller sig rätten att korta ner frågorna.
OBS! Om din katt är akut sjuk ska du kontakta en veterinär
direkt! Lars Göransson har telefontid vardagar kl 08.00 -
09.00; tfn: 090-77 01 12.

Veterinärensvarar

Tips!
För dig som gillar skogsdoft från katternas
toalådor finns nu SÅBI bränslepellets att
köpa på OKQ8 Parkvägen, Haga. Säckarna
är på 16 kg. och kostar 47 kr.

Fråga: Angående hormonpreparat för hankatter;finns
forskning kring biverkningar av att ge p-piller eller p-
spruta till fertila hankatter för att dämpa könsdriften?
Svar: Hormoner, ofta progesteron, ges till fertila hankatter
Biverkningarna är tyvärr inte så väl utforskade, en
biverkan kan vara tillväxt av juver, nedsatt fertilitet och
försämrad vilja att betäcka. Dessa hormoner bör användas
i nödfall och jag brukar påtala att man gör det på egen risk
och inte på växande, juvenila, djur.

Fråga: Vad kan man ge gamla katter med stela leder?
Svar: Hundar ger vi ofta små doser av antiinflamatorisk
medicin som de kan stå på i regel livet ut. Katter är svårare
då de inte tål denna medicinering och som tur är det
ovanligare att äldre katter har besvär med leder. Här är det,
om problemet uppkommer, kanske viktigt med avelsbiten,
att hålla vikten nere och skall man föreslå någon
medicinering så är väl bl.a. cortison som katter tolererar
väl och glucosaminpreparat som kan prövas.

Fråga: Är det vanligt att katter får diabetes? Behandling
& prognos?
Svar: Diabetes mellitus är framförallt  vanligt på äldre
katter. symtomen är ökad törst och kissande. Katten äter
mer men går trots det inte ner i vikt.
Som hos människan finns det två typer av diabetes; typ 1
och typ 2 (även kallas åldersdiabetes) vilket är ganska
vanligt på katter, framförallt överviktiga kastrerade hankatter.
Behandlingen vid den ärftliga typ1är insulin, ofta 2 ggr/dag
– vid typ 2 kan man pröva att ändra kost och ge
blodglucossänkande tabletter samt bantning.
Prognosen är ofta god om man är noggrann med behandling
och diet, eventuellt kan njurarna ta stryk vid lång
behandling.
Mvh Veterinär Lars Göransson

Svårt att ge katten piller?
Prova pillertången Kruuse. Den finns på apoteket
och kostar ca.20 kronor.

Aldrig mera fettsvans!
Kicki Asplund kommer med sitt tips som verkligen hjälper
mot fettsvans; galltvål. I Galltvål i Piteås
informationsfolder kan man läsa att:
Galltvål består av vegetabilisk kokos, palmolja, klorofyll
ger den gröna färgen och oxgalla är den effektiva
ingrediensen. Galla är naturens eget sätt att bryta ner
fett och tvålen fungerar på olja och feta fläckar. Tvålen
har också obegränsad lagringsgörmåga. Tvätta ditt djur
med tvålen och din kompis blir ren och får en mjuk och
glänsande päls. Du slipper använda kemikalier och
parfym till ditt djur.
Grossist och importör Galltvål i Piteå, Tygelvägen 11, 946
31 Roknäs, 0911-24 04 94, läs mer på www.galltval.com e-
mail galltval@telia.com
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Granngården – Din kattfoderbutik

OBS! Presentkort finns att hämta i butiken.

Vallmovägen 71, Umeå

GRANNGÅRDEN
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B e n g a l
S* Skogsleopardens
Maja Andersson     090-243 24
E-post: maja@holmsund.nu
Hemsida: http://www.holmsund.nu/maja/skogsleopardens
Br i t t i s k  ko r thår
S* Björktassens
Sara Björk 090-12 68 77
Gunnel Lindehall   0950-133 48
E-post: quincy@staren.nu
Hemsida: http://hem.passagen.se/quincy
S*Brännuddens
Gabriella Öhman 0934-30483
E-post: gabriella.bobacken@swipnet.se
S* Catpearl’s
Gerd Andersson 090-14 98 23, 070-392 88 91
E-mail: catpearl@telia.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/catpearl
B u r m a
S*Barkli’s
Barbro & Kurt-Ivan Lindberg, 0934 - 332 24
E-post: blis@mail.bip.net
Hemsida:  http://home.bip.net/blis/
Corn i sh  Rex
S*Brandkatten’s
Carina & Assar Brand       0935 - 230 41
070 - 575 30 41
E-post:  brand.pengsjo@vannas.net
Hemsida: http://medlem.spray.se/brandkatten
S*Englundens
Ann Englund 090 - 325 20
E-post: annenglund@home.se
Hemsida: http://hem.bredband.net/lovjoh/
S*Tasstrampets
Johanna Jonsson    090-191067
E-post: joajon00@hotmail.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/joajon00
Britt-Inger Niva & Jenny Öhlund    070 - 388 91 23
E-post: rexkatten@yahoo.se
Hemsida www.geocities.com/hamnskarskatten/
Devon Rex
S*My Angel
Elin Quist    090 - 19 66 06
E-post: e_quist@hotmail.com
S* Sigillion’s
Lena Dau    0930 - 320 34, 070 688 39 77
E-post: devon@sigillion.com
Hemsida: http://www.sigillion.com

Hel ig  b i rma
S* Bia’s
Birgitta & Bengt Sandgren    090-423 77
070-475 46 66 Birgitta   070-565 51 10 Bengt
E-post: bengt.sandgren@swipnet.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/bia-s
S*Eithel's
Therese Bahlenberg  090 - 13 95 37,  070 - 271 66 45
E-post: bahlenberg.therese@telia.com
S* Nattkattens
Jeanette Viktorsson  090-14 65 66,   070-300 02 05
S* Odenkatten’s
Krista Rousu 0930-201 92
E-post: rousu@home.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/odenkatten
S* Xenti’s
Ann-Catrine Sandgren 090 - 13 63 21
E-post: s_xentis@hotmail.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/xentis/
S* Raynesgold
Siv Ludvigsson 090-19 22 53,
070-305 92 51
S*Salsakattens
Eva Andersson     090-414 29
E-post: eva.andersson@home.sol.se
Maine Coon
S*Arctic Star
Linda Adolfsson 0941 - 100 02
linda.adolfsson@ktv.asele.se
S*Lingontuvan's
Katarina Wilhelmsson 090 - 14 97 71
E-post:  lingontuvans@holmsund.nu
Hemsida:
http://w1.901.telia.com/~u90100215/
S*RagaCoon
Synnöve Solbakk Karlsson,  090 - 462 88
E-post: solbakk@umehus19.ac.se
Hemsida: www.umehus19.ac.se/lgh44/RagaCoon
S*Swedcoon´s
Agneta Andersson
090-66065
mailto:agneta-and@spray.se
hem.passagen.se/henkyno1
S*ToLe’Coons
Lena & Tommy Sjödin 090 - 221 45
E-post:  tommys@roback.nu
Hemsida:  http://www.roback.nu/lgh36/

Uppfödare i BJK
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Norsk  skogkat t
S*Abuelas
Anita Edwardson  090 - 18 64 28,   073-054 49 41
E-post: abuelas_katteri@hotmail.com
Hemsida:  http://www.kommunicera.umea.se/hemma/
tedvardsson
S*Barkli’s
Barbro & Kurt-Ivan Lindberg, 0934 - 332 24
E-post: blis@mail.bip.net
Hemsida:  http://home.bip.net/blis/
S* Bärnstenens
Kristina Rydfjäll-Wandall 090-19 33 75
E-post: krw.090193375@telia.com
S* Chop Suey’s
Linda Lundberg & Sara Sjögren  090-14 86 66
E-post: l_lundberg@hotmail.com
Hemsida: http://194.165.231.32/hemma/lundberg/
S*Just Catnap's
Kerstin Kristiansson 090 - 981 43
E-post: kerstin@justcatnaps.com
Hemsida:  http://www.justcatnaps.com
S*Lingontuvan's
Katarina Wilhelmsson 090 - 14 97 71
E-post:  lingontuvans@telia.com
Hemsida:  http://w1.901.telia.com/~u90100215/
S*Madison's
Susanne & Janne Larvia    090-304 44
E-post: madisonscattery@hotmail.com
Hemsida: http://madisonscattery.com
S* Milda ma Tildes
Birgitta Forsberg 090-77 68 41
E-post: birgitta.forsberg@trasnidaren.nu
Hemsida: http://come.to/mildamatildes

Orienta l  & Siames
S*Bergbacken's
Annie Lundström 090-77 44 94
Epost:  s.bergbackens.siam@spray.se
S*Tell Asmar
Ethel Henriksson  090-18 91 71, 070-597 92 57
E-post: tellasmar@hotmail.com

Perser  & Exotic
S*Degerlidens
Karin och Lennart Degerliden 090-19 12 58
E-post: karindegerliden@yahoo.se
S*Dragonfly’s
Lina Tonegran 090-18 95 00
E-post: karindegerliden@yahoo.s
S*Subwoofer
Eva Falck   090 - 19 37 52
E-post: u90113949@telia.com
S*Xenti's
Ann-Cathrine Sandgren   090 - 13 63 21
E-post: s_xentis@hotmail.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/xentis/
Nadja Hägglund    090 - 77 40 52

Rag do l l
S* Fjälltoppens
Carin Nilsson 0951-205 12
E-post: carin2@user.bip.net
Hemsida: http://host.bip.net/carin2
S*Nattkattens
Jeanette Viktorsson  090-14 65 66,   070-300 02 05
S*RagaCoon
Synnöve Solbakk Karlsson,  090 - 462 88
E-post: solbakk@umehus19.ac.se
Hemsida: http://www.umehus19.ac.se/lgh44/RagaCoon
S* Sommarlunds
Marina Sommarlund 090-14 66 27
S*Vilda Western`s
Kerstin Tjäderborn  090-18 20 05, 070-395 76 60
E-post: pudeltax@hotmail.com
Hemsida: http://www.vildawestern.tk

Sibirisk katt
S*Sibericat
Sara Vikström,  0910 - 830 38
E-post: sara@vikstrom.nu
Hemsida: http://www.sibirikatt.com
Sphynx
All-Hairless
Maria Norberg 090-404 80
E-post: all-hairless@holmsund.nu
Hemsida: http://hem.passagen.se/allhairless/

Uppfödare i BJK
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Avelssidan

Avelshanar
HELIG BIRMA
S*Di Felicia’s don Juan, SBI  n
Till mycket begränsad avel
Lena Wennerstrand, 090 – 19 55 99

CORNISH REX
 Benito Bequerell, CRX e23
Född:2003-04-26
Bitte och Jenny,  tel: 070 - 388 91 23
rexkatten@yahoo.se
www.geocities.com/hamnskarskatten/

S*Brandkatten's Nalle Puh , CRX  d23
född: 2002-12-02
Blev BIS junior på sin första utställning. Till
begränsad avel.
Far: EC FIN*Piupaws Neo of Tofsörats (CRX
ns09)
Mor: IC S*Älgskogens Eldiga Elsa (CRX f23)
Elisabeth Hedlund 090-142777
ehlena@acc.umu.se
www.acc.umu.se/~ehlena/kattindex.html

NORSK SKOGKATT

MAINE COON
S*Swedcoon's har kattungar födda 040313
Far:  S*Acrobat´s Caruso Casanova, (n0922
Mor:  S*Karlsgårdens Majora, n22
4 honor
3 hanar
Alla bruntabby, de flesta med vitt.
Agneta Andersson 090-660 65
agneta-and@spray.se

S*Lingontuvans har kattungar födda 031218
Far: Starpaws Reiffel Bullet, MCO ds22
Mor: GIC S*Simpsalacoon´s Shangri La ,
MCO a0922
1 hona,  f23 STANNAR
1 hona,  f0923
Katarina Wilhelmsson, 090 - 14 97 71
lingontuvans@holmsund.nu

SIAMES/ORIENTALISK KORTHÅR
S*Tell Asmar har kattungar födda 040226
Far: S*Cat Trick´s Chipi Pepper JW, SIA
n21,
Mor: IC Afrodite ORS j24
2 honor ors f 24
Ethel Henriksson, 090-18 91 71,
070-597 92 57
ethel.henriksson@uh20.ac.se

CH S*Barkli´s Cat Stevens,  NFO n0924
Jessica Jansén  090 - 19 08 87
khalid@kommunicera.umea.se

PERSER/EXOTIC
EC S*Catwizel’s Urax Unbelievable,
EXO n
Karin och Lennart Degerliden, 090-19 12 58
karindegerliden@yahoo.se

SIAMES
S*Cat Trick´s Chipi Pepper JW, sia n21
Ethel Henriksson, 090 - 18 91 71
tellasmar@hotmail.com

SIBIRISK KATT
Cinnyj, SIB as0923
Misha, SIB ns23
S*Sibericat
Sara Vikström  0910-83038
sara@vikstrom.nu
www.sibirikatt.com

NORSK SKOGKATT
S*Madison's har kattungar födda 040202
Far: S*Just Catnap's Mad Max, NFO n23
Mor: S*Alnövikens Amina, NFO n 09 23
1 hona bruntigré
1 hona bruntigré-vit
Susanne Larvia 090-30444, 070-6265365
susanne@madisonscattery.com
S*Lingontuvans har kattungar födda 040226
Far: IC S*Just Catnap´s Eddie Eagle, NFO
ds0923
Mor: CH S*Lingontuvans Cattleya, NFO
fs0922
1 hona,  fs0923 (svartsilversköldpaddstigré/vit)
1 hane,  ns0923 (svartsilvertigré och vit)
Katarina Wilhelmsson, 090 - 14 97 71
lingontuvans@holmsund.nu

Kattungar till salu
CORNISH REX
Fem kattungar födda 04-02-17
Mor: S*Englundens Toulouse, CRX e 33 (A)
Far: S*Jazz-Annas Cannonball,  CRX e 24
(A)
2 Hanar CRX e33 Crememaskade
1 Hane CRX e24 Cremespotted (reserverad)
1 Hona CRX e24 Cremespotted (reserverad)
1 Hona CRx d24 Rödspotted (stannar)
Fem kattungar födda 04-03-26
Far:Bequerell  (blåagoutimaskad)
Mor: S*Kurrajamas Cobolt Columbine (Blå)
2 hanar (blåmaskade?)
2 hanar blå
1 hane blå/vit
För intresseanmälan/bokning kontakta Bitte &
Jenny;
Telefon 090-131975, 070-3889123 eller 070-
6170744.
rexkatten@yahoo.se 
 http://www.geocities.com/hamnskarskatten/ 

HELIG BIRMA

S*Xenti's har två kullar
Kattugar födda 040307
Far: Rishi - SBI b
Mor: IC S*Odenkatten's Elle - SBI c
2 honor 
2 hanar
Kattungar födda 040320 
Far: IC S*Chimär's Navajo JR - SBI n 21
Mor: S*Xenti's Arwen - SBI a 21
1 hona
3 hanar
Ann-Cathrine Sandgren, 090-13 63 21
s_xentis@hotmail.com
hemsida: http://hem.passagen.se/xentis/

Planerade kullar
S* Fjälltoppen´s planerar kullar mellan
Mor: S*Fjälltoppen´s Clivia Rag xf03
Far: S*Katrinelunds Pettson Rag a
 och
Mor: IC S*Hummelmoras Hedda Rag a
Far S*Fjälltoppen´s Ceder Rag n
Carin Nilsson,   090 - 971 07
http://host.bip.net/carin2
fjalltoppen@hotmail.com

PERSER/EXOTIC
Fyra kattungar födda 04-04-05
Far: EC Catwizel’s Urax
Unbelievable, EXO n Var
Far; S*Fru Musika’s Eleanor Rigby,
PER f33 (brunsköldpaddmaskad)
1 hane  PER n
2 honor  PER n
1 hona  EXO n
Kattungarna är bärare av colourpoint
Nadja Hägglund,  090 - 77 40 52
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Kommandeutställningar
 våren & sommaren  2004

Medlemmar i Björkstakatten har alltid10% rabatt på kattsand!*
Ta med ditt medlemskort nästa gång du handlar!

*(Rabatten gäller på ordinarie priser. Ej Everclean)

- Uppfödare, ansök om Uppfödarkort!
  Det ger dig generösa rabatter på bl a:
  Royal Canin, Purina ProPlan och ANF kattfoder.
- Stort sortiment, och kunnig personal.
  Klösträd, kattlådor, koppel, leksaker och mat.

MAJ
040501-040502 Östersund Storsjökatten  (SÖK)
040515-040516 Sundsvall Sundsvalls Kattklubb (SUK)
040522-040523 Stockholm PerserkattenJUNI
040612-040613 Örnsköldsvik Örnsköldskatten (ÖKN)
040619-040629 Mo i Rana Polarkatten
040619-040620 Uppsala Uppsala Kattklubb  (UK)JULI
040703-040704 Vadstena Kattklubben Amica  (AK)
040703-040704 Harstad HALOGALAND
040710-040711 Stockholm Alfakatten  (ALFA)
040724-040725 Bodo SALTENKATTEN
040731 Karlstad Karlstad Kattklubb (KKK)
040731-040801 Trondheim Midt NorgeAUGUSTI
040807-040808 Oslo Scandinavian Winner
080814-040815 Tromso  ISHAVSKATTENSEPTEMBER
040904-05 Piteå Norrskenskatten  (NOS)
040925-26 Borlänge Dalälvskatten   (DÄK)
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Redaktionens r ade r Klösbr ä d a n
Ansvarig utgivare:  Jan-Erik Larvia
Redaktionen:
Ethel Henriksson 090-18 91 71
ethel.henriksson@uh20.ac.se
Eva Lindvall 090-13 67 47
eva.136747@telia.com
Karin Degerliden 090-19 12 58
karindegerliden@yahoo.se
Elisabeth Jonsson,    090 - 77 84 04
elisabethjonsson@spray.se
Adress:Björkstakatten

Västra Idrottsallén 4 C
903 36  UMEÅ

Telefon:  090 - 13  86  18
E-mail:   info@bjorkstakatten.nu
Alla medlemmar är välkomna att skicka in bidrag till
tidningen. Märk alltid insänt material med namn och
adress. Du får vara anonym i tidningen om du vill, men
redaktionen måste veta vem du är. Författaren ansvarar
själv för att innehållet i materialet är korrekt. Negativ
kritik mot enskild person publiceras inte. Inga ändringar
görs i texten utan överenskommelse med skribenten. Det
är inte tillåtet att publicera andras texter och bilder utan
tillstånd (©). Kom i håg att uppge ursprungskällan när
du fått lov att använda andras material.
Införande av a) planerade och födda kullar, avelshanar
samt b) omplacering av katter, kan göras utan kostnad
för huvudmedlem. För stödmedlem och övriga kostar a)
20,- och b) 10,- per nummer.

Annonspriser (per utgivning)
Annonsstorlek BJK- Övrigs SVERAK-
färdiga original medlem anslutna annonsörer

Hel sida (A4) 100:- 150:-
Halv sida 75:- 100:-
Kvartssida (1/4) 50:- 50:-

Kommersiella annonser
Annonsstorlek Per     Helårs-
färdiga original nummer     abonnemang
Hel sida A4) 200:- 750:-
Halvsida 150:- 450:-
Kvarts sida (1/4) 100:- 300:-

Preliminära utgivningsveckor och manusstopp för 2004
Utgivning Manusstopp

Nr 2 v 26 1 juni
Nr 3 v 40 1 september
Nr 4 v 51 1 december
Hör av dig om du inte fått tidningen inom två veckor efter
planerad utgivningsvecka!

Hej på er!
Redaktionen tackar för insänt material, fortsätt med
det! Vi vill gärna ha fler medlemmar i redaktionen, hör
av dig om Du vill vara med!
Till nästa nummer efterlyser vi roliga kattungebilder så
ladda kameran. Elisabeth tar hand om bilderna på
elisabethjonsson@spray.se
Äntligen återvänder ljuset och katterna söker sig till
värmen från solen på fönsterbänken. Snart stundar
koppelpromenader, utevistelse på balokong eller i
rastgård eller kanske lösspring för våra vänner och
vad smakar bättre än det första spirande vårgräset?
Ha det gott!
önskar Redaktionen



BJÖRKSTAKATTEN
Västra Idrottsallën 4C903 30 UMEÅTel/Fax   090-13  86 16bjorkstakatten@katter.nu

Välkommen att besöka oss
även på Internet.

www.exoticzoo.com

Har du någon fin kattbild som vi kan få använda på webben?
Ta med den in till oss eller e-posta den till erik@norrsken.nu.

Sänd även in en liten bildtext.
Linn, Maria och Viktoria


